
Envolvimento no ponto-de-venda e marcas
confiáveis são o que os consumidores das clas-
ses D/E, com recursos financeiros escassos,
mas ávidos por consumir, esperam encontrar
no pequeno varejo, perto da residência. Com
domínio da região em que atua e flexibilidade
para adequar a oferta de acordo com necessi-
dades e expectativas dos clientes, esse canal
deve estar atento aos hábitos desses consu-
midores para se diferenciar e multiplicar lucros.
Organização, criatividade e investimentos que
não estourem o orçamento podem resultar em

uma equação satisfatória para atender esse
público que amplia cada vez mais sua partici-
pação no mercado.

De janeiro a outubro de 2004, mostram os
indicadores do Latin Panel, o número de domi-
cílios compradores das classes D/E aumen-
tou 4% em relação ao ano anterior. Em 2003
os consumidores de baixa renda foram respon-
sáveis por 72% das vendas de bens de consu-
mo não duráveis das 65 categorias considera-
das no Painel dos Consumidores. "Essas clas-
ses estiveram em evidência em 2004 e, mes-
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mo comprando em canais alternativos (merca-
dinho, farmácia, feiras, camelôs, quitandas), é
uma massa muito grande, que faz a diferen-
ça", diz Fátima Merlin, gerente de atendimento
do varejo do Latin Panel. "As classes D/E ain-
da têm potencial a ser conquistado, porque têm
grandes aspirações para a compra de bens.
Apesar do poder aquisitivo retraído, está ávida
por consumir", completa.

Quando se trata da população de baixa ren-
da, a importância dos canais alternativos cres-
ce em relação às grandes redes supermerca-
distas. "Com ticket médio menor, a freqüência
das compras dos consumidores das classes
menos favorecidas é maior nos varejos mais
próximos da residência", diz Fátima. A pesqui-
sa do Latin Panel mostra que 29,8% dos com-
pradores das classes D/E realizam suas com-
pras no varejo tradicional, a maior média de
todas as classes. Já compradores das classes
A/B respondem por 77% de importância nos
hiper e supermercados e 21% em outros tipos
de varejo.

"Até pouco tempo atrás não se falava das
classes D/E porque não compravam, tinham
pouca participação no mercado", afirma Rena-
ta Aisen, gerente da prática de inteligência do
consumidor da Integration Consultoria Empre-
sarial. O Plano Real, a abertura econômica, o
aumento da oferta de empregos, afirma Re-
nata, facilitaram o acesso dessas classes às
compras na última década. Além disso, a tec-
nologia ajudou a indústria a desenvolver pro-
dutos com custos mais baixos, específicos para
essa camada da população. "Indústrias, ban-
cos e outros setores estão de olho nesse pú-
blico, pois sabem que se conseguirem conquis-

tá-lo terão consumidores fiéis", declara.
Na opinião do professor da FEA/USP e con-

sultor do Provar, Cláudio Felisoni, atender con-
sumidores das classes D/E é um desafio para
indústria e varejo. "É preciso um desenho ca-
paz de sensibilizar o consumidor de baixa ren-
da. Esse nicho é promissor, mas carece de
ações próprias, direcionadas e que possam
atingir dois propósitos: qualidade e preço bai-
xo", afirma o professor. O maior entrave do
pequeno varejo, diz Felisoni, não é o custo, é a
cultura. "Se de um lado o pequeno não conse-
gue concorrer com as grandes redes devido
ao custo, de outro ele tem flexibilidade, tem
contato pessoal", conclui.

Já o consultor Gustavo Ayala, da ABL Siste-
mas e Automação Comercial, acredita no po-
tencial do pequeno varejo no atendimento da
população de baixa renda. "O pequeno tem
muito mais condições de saber o que o cliente
realmente precisa e de tomar medidas para
atendê-lo. O grande supermercado pratica
Vendas', ou seja, coloca produtos à disposição
e tenta enfiar pela goela abaixo; já o pequeno
pratica 'marketing': verifica o que o cliente de-
seja e providencia a solução."

Envolver os clientes, atuar como um prove-
dor de informações e ter à disposição marcas
apreciadas por esse público é a fórmula para
o comerciante de pequeno porte conquistar
essa clientela, na avaliação de Renata, da Inte-
gration. E mais: o pequeno varejista deve en-
tender quem é o seu cliente e definir uma dire-
triz para se diferenciar, buscando ações que
reflitam essa estratégia na precificação, na
exposição dos produtos, no mix, nos prazos de
pagamento, nas promoções etc.
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O desenvolvimento dos pequenos também depen-
de do apoio dos parceiros, principalmente dos ata-
cadistas e distribuidores. "Capacitar o varejo é fun-
ção do canal indireto, e, se ele não fizer isso, o vare-
jista terá problemas no futuro. Se o varejo achar que
o diferencial é preço, irá cobrar do atacadista e da
indústria, puxando para baixo toda a cadeia. Para
tirar essa pressão de preço, é necessário capacitar
o varejista", explica a gerente da Integration. Segun-
do ela, indústrias e grandes redes supermercadistas
já discutem como atingir classes D/E, mas os pe-
quenos ainda não.

[ Compra emocional ]
Mesmo que não compre com freqüência, as

classes D/E têm forte ligação afetiva com as
marcas. Essa constatação derruba a crença

que preço baixo é fator decisivo. "O pequeno
varejo ainda pensa que preço e marca barata
são pré-requisitos das classes D/E na hora da
compra", diz Renata, da Integration. Com verba
limitada no bolso, as classes D/E não podem
errar, por isso investem em marcas de
confiança "que nem sempre são a líder, podem
ser a regional, a intermediária; raramente é a
mais barata", declara.

"Na categoria de higiene e pessoal, por exem-
plo, a venda porta a porta de produtos da Avon
e Natura é um sucesso. Apesar do preço alto
em relação a outros itens vendidos no super-
mercado, as pessoas compram para auto-sa-
tisfação", conta Fátima, do Latin Panel.

Em alimentos e produtos de limpeza, a fideli-
dade é alta, pois esse público não adquire pro-
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dutos que tenham impacto negativo no
relacionamento familiar. "Como a dona-de-casa
não tem condições de comprar vários tipos de
produtos, acaba utilizando apenas um para lim-
par a casa. Logo, esse único produto tem de
ser de boa qualidade", diz Renata.

O "consumir" é encarado de forma diferente
para pessoas das classes de baixa renda e
para os mais abastados. Para D/E, estão em
jogo sentimentos, valores familiares e envolvi-
mento com o produto e com a loja. Enquanto a
A/B não dá importância para determinados pro-
dutos, a D/E os entende como recompensa.

A executiva da Integration alerta para o de-
senvolvimento do marketing com benefícios a
longo prazo, como ações de degustação, por
exemplo, com o apoio da indústria e do canal
indireto. Outra dica é promover cursos de culi-
nária ou beleza, já que esses consumidores são
ávidos por informação. "A dona-de-casa busca
no varejo um canal de informação, já que não
tem acesso a revistas, à TV a cabo ou a via-

gens. É no momento da compra que se infor-
ma, portanto, é importante que o varejo apro-
veite isso. Informação, relacionamento, envol-
vimento no ponto-de-venda é o que elas dese-
jam", arremata.

[ Mix ideal ]
Ressaltando o crescimento do pequeno va-

rejo em relação às grandes redes supermer-
cadistas, Gustavo Ayala acredita que a loja deve
ser fiel ao cliente e não o contrário, como se
ouve freqüentemente. "Como a loja é infiel? Al-
terando o mix de produtos ao seu bel prazer,
preços idem, procedimentos etc."

Em seu estudo "Os sete pecados capitais
do gerenciamento de categorias e como
evitá-los", Ayala explora enganos comuns e
soluções para melhorar a administração de
categorias. Para ele, com o desenvolvimento
de tecnologias e o barateamento da mídia para
armazenagem de dados é possível gerenciar
as categorias de forma "mais técnica" e
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Investir na apresentação

da loja é fundamental

para se diferenciar

da concorrência e

sobreviver no mercado

"menos artística". A sistematização permite melho-
rar o atendimento, que para ele significa, "ter o que
o cliente foi procurar, ao preço que ele está dispos-
to a pagar, no momento em que ele precisa e no
local que ele precisa E isso está mais ligado à
distribuição e logística do que, certamente, a cur-
sos sobre boas maneiras".

Na lista dos pecados capitais está a "mesmice".
Segundo o consultor, "muitas vezes, na ânsia de
aumentar o mix, são introduzidos itens com as
mesmas características dos já existentes. Nesse
caso não há alternativas para o cliente, seja em
termos de qualidade ou de preços". Para evitar
situações desse tipo, o conselho é praticar mar-
gens menores em alguns itens e deslocar itens
promissores para uma área de menor margem e
preço para aumentar as vendas.

Partindo da premissa de que todas as cate-
gorias são regidas por uma hierarquia de pre-
ços (premium, médio e combate), é preciso
evitar a concentração de produtos em deter-
minadas faixas de preço, o que costuma ocor-
rer na hora de adicionar itens ao mix.

Outro pecado é cair na tentação de eliminar
produtos de baixo giro. A prática pode culmi-
nar no aumento das margens e, conseqüente-
mente, dos preços. "Os itens de mais giro e
menos margem são como as locomotivas de
um trem. Elas só fazem sentido se for para
carregar vagões. Nesse caso, os vagões são
os itens de baixo giro. Por isso, estes devem
ser submetidos a outras considerações antes
de se decidir pelo corte. Caso contrário, é como

dar 'um tiro no próprio pé', porque o consumi-
dor se mostra cada vez menos disposto a se
deslocar para adquirir aquilo que precisa",
aconselha Ayala.

[ Visual caprichado ]
Com múltiplos tipos de varejo à disposição

do consumidor, investir na apresentação da
loja é fundamental para se diferenciar da
concorrência e sobreviver no mercado. Na opi-
nião da presidente do Popai (entidade que
regula o merchandising no ponto-de-venda),
Heloisa Omine, "hoje já se nota uma consci-
entização do pequeno varejista de que é pre-
ciso arrumar o ponto-de-venda. Nas lojas de
periferia, observamos imitações de lojas de
shopping e uma preocupação com a apresen-
tação da loja a fim de fisgar o consumidor".
Para ela, o comprador procura o melhor den-
tro daquilo que cabe no seu bolso. "E o
melhor é o que lhe mais agrada, é o local onde
se sentirá mais confortável em comprar e com
melhor atendimento", destaca.

Portanto, cuidados com manutenção, limpe-
za, organização e exposição de produtos
íntegros na gôndola são essenciais, combina-
dos com uma decoração que envolva o
consumidor - gastando pouco, de preferên-
cia. "A questão não é trabalhar com volume,
e, sim, com colocação adequada dos materi-
ais de merchandising", aconselha Heloisa.

Nesse aspecto, as grandes redes podem
servir de inspiração para compor o visual da
loja. "O que dá certo na grande rede também
funciona no pequeno varejo. E o consumidor,
por sua vez, aprende nas grandes redes, por-
que, mesmo não comprando, vai até um
hipermercado para ver como é. Ele quer fazer
parte desse mundo, e o pequeno varejo pode
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proporcionar isso a ele", acredita.




