
entadas em folgadas lideranças históricas,
gigantes industriais vêem seus market sha-
res despencarem. Operações pequenas e
médias crescem e incomodam as donas de
marcas de referência. É o cenário brasileiro

dos negócios em FMCG - ou Fast Moving Consumer
Goods, expressão em voga para bens de largo consumo
- nos últimos quinze anos. Seu motor? O consumidor de
orçamento apertado, o povão, o mercado CDE. Ninguém
mais duvida disso. Responsável por 71% das vendas anu-
ais de produtos de alto giro no país, ou cerca de 400 bilhões
de reais, segundo cálculos recentes, o consumo popular
lota eventos de management, atrai a atenção de gurus de
estratégia corporativa (A Fortuna na Base da Pirâmide,
com doze páginas dedicadas ao sucesso das Casas Bahia,
é best-seller mundial do indiano radicado nos Estados
Unidos C. K. Prahalad) e alavanca pesquisas. Uma delas
acaba de ser consolidada pela LatinPanel, Joint venture dos
grupos TNS, NPD e Ibope para elaboração de painéis de
consumo e consultoria em mercados latino-americanos.
O estudo da LatinPanel, cabe esclarecer, não contemplou
apenas a baixa renda. Monitoraram-se os gastos de resi-
dências nacionais de todas as esferas sociais nos meses
de outubro de 2004 e março de 2005, numa amostragem
representativa de 86% do potencial de consumo domi-
ciliar no país. Os resultados mais reveladores, porém,
vieram dos lares de renda apertada. Quem conversa com
EMBALAGEMMARCA sobre como vem se comportando
esse consumidor das massas, pinçando informações sobre
preferências de canais de compra, de marcas e de emba-
lagens, é a economista Fátima Merlin, gerente de atendi-
mento ao varejo da LatinPanel.

O que motivou a realização desse painel de consumido-
res no Brasil e como ele foi realizado?
Na verdade não foi um estudo isolado. Ele é realizado
anualmente. Só que a edição mais recente, baseada em
resultados de outubro de 2004 e de março de 2005, apre-
sentou respostas interessantes sobre consumo popular
- e por isso tem sido objeto de grande interesse. Neste
ano ele gerou participações em dois grandes seminá-
rios sobre consumo popular, organizados pela FGV
(Fundação Getúlio Vargas) e pela Abras (Associação
Brasileira de Supermercados). Realizamos um monito-
ramento constante, através de visitas semanais a domi-
cílios de todo o Brasil. São 33 000 entrevistas feitas por
mês. Vamos às casas aferir o quanto famílias gastam, o
que elas compram e em que quantidades, observando o
consumo de mais de setenta categorias de produtos em
itens de largo consumo - cesta de alimentos, bebidas
e produtos de higiene. Também apuramos informações
sobre os canais de vendas, como gasto no canal por
cesta, locais de compra e fatores importantes para esco-
lha do local de compra.

Nota-se um crescente interesse das indústrias em enten-
der os gostos e hábitos do consumidor de baixa renda.
Em linhas gerais, o que o mercado popular representa
para o consumo de alto giro no país e que desempenho
ele teve nessa mais recente pesquisa?
A população brasileira de baixa renda é um maná de
oportunidades de negócios. Estamos falando de um
contingente de consumidores que responde por 77% da
população domiciliar e por 71% do consumo de bens
não-duráveis no país. São as famílias cuja renda mensal



total chega a até dez salários mínimos. A pesquisa refor-
çou uma noção elementar sobre essa base da pirâmide
social. Os fatores renda e emprego têm um impacto
muito forte sobre ela. Quando há melhoria conjuntural,
com maiores oportunidades de emprego e aumento da
massa salarial ou do rendimento real, esse consumidor
vai sim às compras. Ele é ávido por consumir. Com
a evidente melhora conjuntural,
mesmo longe de provocar grandes
transformações no consumo, e com
a facilitação da concessão de crédi-
to no comércio, as classes popula-
res têm comprado mais.

Mais que comprar em maiores
volumes, é de se crer que, menos
sufocada, a população de baixa
renda tenha ganhado acesso a pro-
dutos antes não contemplados em
suas compras, como ocorreu de
forma célebre com iogurte e frango
no período posterior à implantação
do Plano Real. A pesquisa mostra
isso?
Sim. Essas classes não só têm con-
sumido mais, mas também com
maior sofisticação. Quando realiza-
mos o último levantamento, com a
economia menos favorável, a classe
C possuía quarenta categorias de
produtos em sua cesta padrão - o
mix de produtos de compra regular,
de freqüência. Com a melhoria conjuntural, hoje são
56 categorias. Na classe DE isso vem acontecendo em
proporção maior. Antes, a cesta padrão desse público
era composta por 28 categorias. Agora, ela contempla 49
categorias, numa evolução de 75%. De forma geral, as
classes C, D e E têm ampliado suas cestas com produtos
menos básicos, com maior valor agregado. Exemplos:
leite condensado, iogurtes, salgadinhos, requeijão, maio-
nese e cerveja. Por sua vez, a classe AB incrementou sua
cesta de compras de forma mais tímida: passou de 50
para 59 categorias.

Que oportunidades para as indústrias ficam claras a
partir dos dados colhidos sobre a estrutura familiar da
população de baixa renda?_
Acreditamos em oportunidades latentes para produtos
infantis na camada de baixa renda. Sucede que o número
de crianças nos domicílios da classe DE é praticamente
o dobro que na classe AB. Fica claro o potencial para
produtos como leites, queijinho petit suisse, achocola-
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tados em pó, sobremesas prontas e itens de higiene e
beleza - que, aliás, já vêm sendo mais contemplados por
esse consumidor. Em geral, os lares de renda apertada
são habitados por uma população mais jovem que nos da
classe AB. São consumidores mais predispostos a expe-
rimentações. Mais de 58% deles disseram ter adquirido
itens de marcas próprias do varejo recentemente. Daí é

possível dizer que há potencial para
o lançamento de produtos dedica-
dos a esse consumidor.

Aproveitando a menção, o que foi
possível observar sobre o relacio-
namento desse consumidor com
marcas?
Posicionamento de preço é um fator
crucial, e por isso indústrias que-
bram a cabeça para saber em qual
faixa posicionar suas marcas para
atingir o povão. Nosso monito-
ramento constatou que as marcas
de maior destaque foram aquelas
de preços intermediários, situados
numa faixa 10% abaixo a 10%
acima do valor médio praticado na
categoria. Elas têm crescido nas
cestas de todas as classes, porém
mais fortemente nas da base da
pirâmide social. O público CDE
gastou 43% de seu orçamento para
bens de alto giro nessas marcas. As
de low price, entretanto, ainda têm

relevância. Veja o caso da cesta de higiene e beleza desse
consumidor: 42% das compras se deram em marcas de
preço baixo. Por trás dessa tendência enxergamos dois
fatores. As marcas de primeiro preço surgidas nos últi-
mos anos, as talibãs - embora eu não goste desse termo-,
estão se profissionalizando, se consolidando e praticando
valores maiores. Paralelamente, grandes indústrias têm
lançado marcas econômicas para o mercado popular,
querendo no mínimo bloquear essas operações mais
enxutas.

Gigantes como Coca-Cola, Unilever e Danone têm lan-
çado produtos líderes em embalagens compactas, com
volumes menores, para atingir as massas. Os acom-
panhamentos da LatinPanel têm registrado aceitação
desses produtos?
Sim. É visível que a grande indústria reconhece que as
classes menos favorecidas privilegiam a fartura, a ques-
tão do "produto para a família", ao contrário da classe
AB, que prioriza a exclusividade em muitas categorias,



e tem criado embalagens para atender a tal comporta-
mento. Primeiro vieram muitas embalagens econômicas
grandes, tamanho família. Agora determinadas marcas
fortes apostam em embalagem miniatura, e isso pode ser
uma válvula, pois fartura para o consumidor de baixa
renda não significa unicamente grandes quantidades,
mas também a possibilidade de usufruir as líderes. E as
embalagens menores podem con-
tribuir neste momento por causa de
uma conclusão que pode ser extra-
ída de diversos estudos anteriores:
sempre que há melhoria conjuntu-
ral, há melhoras nas performances
das marcas lideres.

Nesse caso, pode-se afirmar que o
consumidor de baixa renda também
é um consumidor de marca?
É isso. Nas nossas pesquisas per-
cebemos nas classes sociais mais
baixas uma admiração fortíssima
pelas marcas líderes. Marcas fortes
são vistas como garantia de qua-
lidade, de "compra sem erro", e o
consumidor de baixa renda quer ser
reconhecido como comprador inte-
ligente, principalmente as donas
de casa, que desejam ser vistas
como exemplares. Elas gostam de
mostrar à família e aos vizinhos sua
esperteza, do tipo "olha o quanto eu
consegui agregar à minha cesta com
a minha racionalidade" - seja através de sua inclusão em
novas categorias ou pela aquisição de marcas notórias.
Sucede que esse consumidor é racional, tem noção exata
do seu poder de compra, sabe os valores praticados em
cada categoria e embute no custo do produto o quanto ele
terá que gastar no transporte para adquiri-lo. Daí essas
marcas estarem apostando numa maior proximidade com
o consumidor de baixa renda por meio da priorização
ao pequeno varejo com embalagens menores. Faz todo
sentido. Essas classes perceberam de modo mais prático
que, com a inflação controlada, compras grandes são dis-
pensáveis. Elas estão aumentando a freqüência de visitas
aos pontos-de-venda e gerando tíquetes com valores
pequenos. Compram muito, mas de forma picada.

Isso parece explicar a maior atenção que a indústria
vem dando aos canais alternativos, com sinais de insa-
tisfação pela concentração de poder nas mãos das gran-
des bandeiras varejistas no pós-Real...
Exato. Com a estabilidade da moeda e o fim da necessi-
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dade de concentrar as compras logo após o recebimento
do salário, os canais alternativos - mercearias, padarias,
farmácias, açougues e vendas porta a porta — têm ganhado
importância. Excetuando-se o pãozinho, que é um produ-
to de compra diária, os demais componentes da cesta da
baixa renda geram de quatro a oito visitas ao varejo por
mês. Muito embora a economia venha sendo favorável,

isso não tem mexido na tendência da
contenção orçamentária das famílias
de orçamento apertado. Por isso elas
estão se abastecendo cada vez mais
fora das grandes lojas. Enquanto
76% dos gastos da classe AB acon-
tecem em supermercados e apenas
24% em outros canais, a classe C
realiza 34% de suas compras em
lojas de vizinhança. Segundo essa
nossa mais recente pesquisa, essa
preferência está explícita como
nunca na classe DE: 49% dos seus
gastos em itens de alto giro se dão
no pequeno varejo. Em 2003, esse
índice era de 43%.

Como as diferentes classes sociais
se relacionaram com as promoções
nesse período analisado ?
Na pesquisa verificamos que a
importância das promoções aumen-
ta conforme aumenta o nível da
classe social - e não o contrário,
como muitos poderiam supor. Para

se ter idéia, promoções representaram 13% dos gastos da
classe AB. Na classe C, registramos um índice de 10%.
Na classe DE, o número cai para 6%.

É possível retirar uma grande lição após a análise de
todos os números colhidos nessa pesquisa? Que reco-
mendação eles deixam às empresas?
Que de fato se faz necessário investigar a fundo esse
público de baixa renda para adaptar modelos de negócios
a ele. Fica claro que não é prolífico estender a esse con-
sumidor modelos criados para o atendimento da classe
AB. Esse consumidor compra de forma diferente. O
empresariado já está atento a isso, o que explica não só
o aumento das embalagens econômicas e a maior aten-
ção aos canais alternativos, mas também a comunicação
diferenciada, dedicada a essa classe - haja vista muitas
redes de varejo desenvolvendo conceitos para atender
esse público. Indústrias podem aproveitar melhor as
ocasiões de compra desse consumidor de baixa renda. É
preciso criar alternativas para ele.

Fonte: Embalagem Marca, a. 7, n. 71, p. 32-38, jul. 2005.




