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As classes de poder aquisitivo mais baixo, C e D —que representam 50% da população 
economicamente ativa—, despontam como uma alternativa para a indústria da alimentação no 
Brasil engordar a sua receita.  
 
Apesar de a produção física de alimentos ter avançado 3,90% no primeiro trimestre do ano, o 
faturamento encolheu 1,37%, segundo dados da Associação das Indústrias da Alimentação (Abia) 
. Pesquisa de mercado da LatinPanel —feita pelo Ibope , Taylor Nelson e NDP — indica que o 
consumo da classe C cresceu 3% entre 1999 e 2002, contra um avanço de 2% do nicho A e B. No 
time de empresas que resolveram apostar em produtos com apelo popular estão Perdigão , 
Mococa Support , Florestal Alimentos e Seara .  
 
Para se ter uma idéia, ainda segundo a pesquisa da LatinPanel, a classe C, na Região Sudeste, 
responde por 35% do consumo total. Na Grande São Paulo e no Grande Rio, a participação da 
classe C é ainda maior: 39%.  
 
Segundo o levantamento, esse consumidor gosta de marcas novas, mas sempre decide pelo preço 
menor, ainda mais em tempos instáveis como o que vivemos agora, em que a ameaça de uma 
inflação maior é real.  
 
“Esse é um grande segmento com um consumidor potencial para a indústria da alimentação. Eles 
querem consumir, gostam de produtos de qualidade, mas não têm como comprá-los em razão dos 
baixos salários. Por isso, resolvemos investir nessa parcela da população”, afirmou o presidente 
da Support Produtos Nutricionais e da Mococa , divisões da holandesa Royal Numico no Brasil, 
Carlos Eduardo Gouvêa.  
 
Para atender a esse público, a empresa lançou uma nova embalagem laminada em sachês com 
300 gramas para a farinha láctea Nutriton Tradicional. A Support considera essa embalagem uma 
opção econômica para o consumidor de baixa renda e também um refil para quem já possui a lata 
com 400 gramas. O produto chega a ser 15% mais barato, dependendo do ponto-de-venda, do 
que o embalado em lata.“Com a nova embalagem, houve uma redução de custos, mas 
mantivemos uma excelente produtividade e lucratividade.”  
 
O lançamento também tem por objetivo reverter o processo de encolhimento das vendas do 
segmento de farinhas lácteas como um todo no País. Para se ter uma idéia, a Support/Mococa 
teve queda na participação de mercado, passando de 10,6% em março e abril de 2002, para 
7,8% no mesmo período deste ano, segundo dados ACNielsen .  
 
Nem a suíça Nestlé , líder de mercado no segmento, escapou do recuo. Ela passou de 75% para 
66% de participação no mesmo período.  
 
Segundo Gouvêa, o baixo poder de compra do consumidor fez com que deixasse de lado a farinha 
láctea, que não é considerada um artigo de primeira necessidade. “Queremos ganhar de três a 
quatro pontos percentuais de participação de mercado nos próximos seis meses.”  
 
A produção da farinha láctea da marca Nutriton será de aproximadamente 4 mil toneladas.  
 
Embutidos  
 
A segunda maior empresa do setor de processados de carnes, Perdigão Agroindustrial , pretende 
investir este ano cerca de 30% do orçamento de R$ 110 milhões —destinados ao desenvolvimento 
e divulgação de novos produtos— no segmento de alimentos industrializados de menor valor, 



como: salsichas, lingüiças, mortadelas e apresuntados. As informações são do diretor de 
marketing da Perdigão, Antonio Zambelli.  
 
Seguindo a mesma tendência, a Seara Alimentos , reformulou as embalagens da linha de 
presuntaria —presuntos, apresuntados— especificamente para atender às classes C e D, diz seu 
gerente de marketing, Danilo Nogueira.  
 
Doces  
 
O segmento de balas também fez sua aposta no mercado de produtos com apelo popular. A 
Florestal Alimentos detém 9% do mercado de candies e acaba de lançar uma linha de balas de 
tamanho reduzido. As novas guloseimas pesam 1,8 grama, ante a média de 3 gramas das 
tradicionais. Segundo o presidente da empresa, Verno Arend, há uma tendência de mercado para 
as balas de menor tamanho, com o objetivo de facilitar a venda no pequeno varejo.  
 
“As balinhas são vendidas em pacotinhos por R$ 1 e, para tanto, precisam custar pouco.”  
 
Fonte: DCI, São Paulo,2 jun. 2003. 


