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Empresas de produtos de massa criam ações para ganhar espaço entre as classes C e D 
 
Quando o assunto é consumo de massa, é difícil ser líder sem atingir o mercado consumidor de 
baixa renda. Cientes da tendência, empresas da indústria, de serviços e do varejo investem cada 
vez mais esforços para conhecer esse consumidor e chegar até ele. Marcas globais reconhecidas 
como premium (as escovas Oral-B e o sabão OMO são exemplos) fazem esse movimento e 
empresas multinacionais adaptam suas estratégias para conquistar mercado em países em 
desenvolvimento. 
 
O mercado de baixa renda tem grande poder de consumo devido ao seu grande volume. No 
Brasil, são 40 milhões de pessoas, segundo estudo da agência de publicidade Ogilvy. Essa 
população (equivalente à da Espanha) tem R$ 500 bilhões disponíveis para consumir, segundo 
cálculos do instituto de pesquisa Data Popular, feitos a partir da atualização da Pesquisa Nacional 
por Amostragem de Domicílios (Pnad), do IBGE. 
 
alguns produtos exigem que a venda seja em escala  
O consumidor das classes A e B não consegue consumir 20 picolés por dia. Para o consumo de 
massa, é preciso ganhar escala e isso passa pelo numeroso mercado de baixa renda analisa 
Renato Meirelles, diretor do Data Popular.  
 
Até a marca mais valorizada do mundo, a Coca-Cola, precisa ganhar escala por ser um produto de 
massa. "A marca está num plano emocional e tem vínculos com o consumidor não apenas 
enquanto consome o produto", diz José Borda, diretor de marketing da Rio de Janeiro Refrescos, 
fabricante do refrigerante no Rio e no Espírito Santo. 
 
Porém, o valor da marca não coloca a Coca como produto de luxo para manter-se, é preciso 
vender muito. Vender muito, no Brasil e em outros países em desenvolvimento, significa dar 
acesso de compra ao mercado de baixa renda. Isso levou as escovas de dente Oral-B (marca da 
Gillette, hoje controlada pela Procter & Gamble) a lançar a Classic, versão com preço mais em 
conta. 
 
A Classic foi lançada em maio do ano passado e a avaliação de resultados tem sido positiva. "O 
mercado de baixa renda é vantajoso por causa do volume de vendas", diz Danielle Panissa, 
gerente de produtos Oral-B. Segundo a executiva, um dos objetivos é estimular a demanda, no 
Brasil: o consumo médio é de uma escova por ano por habitante, pequeno para os padrões 
mundiais.  
 
Talvez o preço seja um empecilho para o aumento do consumo sugere Danielle. Um dos desafios, 
no entanto, é baixar o preço sem oferecer um produto pior. Segundo Danielle, a Classic, por 
exemplo, é mais simples do que as demais escovas da marca, mas tem compromisso com a 
qualidade. "Ela também tem as cerdas azuis, que indicam quando a escova está gasta", completa. 
 
Na opinião de Meirelles, da Data Popular, a comunicação é o maior desafio no acesso aos mercado 
de baixa renda. "Quem desenvolve a comunicação para as empresas não é de baixa renda e tem 
dificuldade de olhar para o Brasil de verdade", sentencia o diretor do instituto. Mas a dificuldade 
de comunicação não fica por aí. 
 
Coletar informações sobre hábitos e desejos do setor  
Coletar informação sobre hábitos e desejos desse consumidor também é necessário. Meirelles 
indica crescimento do investimento das empresas em pesquisa de mercado junto ao consumidor 
de baixa renda. Eduardo Aron, diretor de marketing de cuidados pessoais da Kimberly-Clark, 
confirma. 



 
No ano passado, fizemos três semanas de pesquisa na casa de consumidores em áreas de baixa 
renda. Os profissionais de marketing também foram a campo conta Aron. O desconhecimento 
desse público revela coisas talvez desconhecidas para as grandes empresas. "O consumidor de 
baixa renda faz conta de custo e benefício", diz Mel Girão, diretora da marketing da divisão de 
papel da companhia. 
 
Além de coletar dados sobre hábitos de consumo e conseguir se comunicar com público de baixa 
renda, as empresas de consumo de massa precisam também mudar seus canais de distribuição. 
Para chegar ao mercado de baixa renda, é preciso ir ao interior e incluir o pequeno varejo, muitas 
vezes informal. A Oral-B, por exemplo, usa distribuidores terceirizados. 
 
Já a Rio de Janeiro Refrescos, mantém no relacionamento com os pontos de venda um dos pilares 
da retomada do uso das embalagens retornáveis de Coca-Cola. Fazer mudanças nas embalagens, 
inclusive, é outra forma de reduzir o preço de produtos e, portanto, permitir o acesso a 
consumidores de menor renda. 
 
A estratégia foi usada pela Kimberly-Clark, no segmento de fraldas. Neste ano, foi lançada a 
embalagem de duas unidades da linha Tripla Proteção, com preços entre R$ 1,50 e R$ 1,70. 
Assim, a companhia adota um posicionamento de rentabilidade: a embalagem vem com menos 
fraldas, mas elas duram mais. 
 
Seguindo essa linha, o relançamento das fraldas Turma da Mônica, em 2002, conseguiu ampliar a 
participação de mercado da marca de 12% para 22% comemora Aron, diretor de marketing da 
divisão. Ao apostar nos frascos retornáveis, a Rio de Janeiro Refrescos leva ao consumidor 
garrafas de 200 mililitros, que podem custar R$ 0,50. 
 
No varejo, a estratégia de adequação dos preços ao consumidor de baixa renda passa pelo 
crédito, oferecido nas compras parceladas. O crescimento das Casas Bahia nos últimos anos 
mostra isso. Sempre atuando na venda por catálogo, a Hermes apostou no varejo do Rio com a 
inauguração da Pop Shop, em 2000. 
 
Hoje, são cinco lojas no Estado. A estratégia, segundo Gustavo Bach, diretor de marketing da 
empresa, visa aproveitar a estrutura de compras e distribuição já existente. O público-alvo, 
formado principalmente pelas classes C e D, é o mesmo das compras por catálogo, que atinge o 
interior por meio de revendedores pessoas físicas. 
 
Parcelamentos fazem parte das ações para aumentar as vendas  
- É um público carente de oferta para consumo - garante Bach. A Pop Shop trabalha com 11 mil 
itens, incluindo eletro-eletrônicos, brinquedos, cama e mesa e vestuário. Numa parceria com a 
Fininvest, a empresa criou um cartão de crédito com sua própria marca e oferece parcelamento 
em até dez vezes. 
 
Para o varejo, um dos desafios, segundo Bach, é a adequação do mix de produtos. No caso da 
Pop Shop, a escolha dos produtos oferecidos foi sendo adaptada de acordo com o comportamento 
dos consumidores, baseado em pesquisa dentro e fora das lojas. "Diante do tamanho do mercado 
consumidor de baixa renda, essa carência de oferta é um oportunidade de negócios", frisa o 
executivo. 
 
Não é de agora que as empresas estão de olho no consumidor de baixa renda, lembra o professor 
de marketing Eduardo Ayrosa, da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 
(Ebape) da Fundação Getulio Vargas (FGV). Entre as diferenças da atualidade, o professor cita o 
maior acesso à mídia. "Esse consumidor também se tornou alvo imediato da comunicação das 
empresas", diz Ayrosa. 
 



Outra mudança em relação a décadas passadas, segundo Renato Meirelles, diretor do Data 
Popular, foi o Plano Real. "A redução da inflação aumentou o poder de consumo das classes mais 
baixas", acredita. A abertura da economia também trouxe para o País mais marcas de consumo, 
tornando-os mais acessíveis a todos os consumidores. 
 
A globalização, por sua vez, leva multinacionais a adaptarem suas estratégias. "É preciso atender 
às necessidades locais de cada mercado", diz Mel Girão, diretora de marketing da Kimberly-Clark. 
Uma das adaptações de estratégia global da companhia é a conquista de mercados consumidores 
de baixa renda.  
 
- A empresa é conhecida mundialmente pela inovação, tendo inventado produtos de consumo - 
completa Eduardo Aron, também diretor de marketing da empresa. Mas em mercado prioritários 
globalmente, como Brasil, Índia, China, Rússia e Turquia, a participação do consumidor de baixa 
renda é mais relevante e, garantem os executivos, é preciso adaptar a rota. 
 
Operadoras de cartões estão de olho no segmento  
Praticamente todos os consumidores das classes A e B têm conta corrente e cartão de crédito. 
Nas classes de menor renda, no entanto, a participação no mercado financeiro ainda é tímida. 
Recentemente, bancos e operadoras de cartão de crédito passaram a ver nisso um caminho para 
o crescimento de seus negócios.  
 
- É um mercado inexplorado e atrativo, pois os consumidores de baixa renda tendem a ser bons 
pagadores - afirma Murilo Barbosa, vice-presidente de produto da MasterCard. Segundo o 
executivo, a companhia está atenta à oportunidade e tem desenvolvido produtos em parceria com 
bancos emissores e aumentado a rede de pontos-de-venda credenciados. 
 
Hoje, 840 mil estabelecimentos em todo o País aceitam os cartões de crédito MasterCard e os de 
débito MasterCard Maestro (antigo Rede Shop). Desses, 234 mil foram credenciados no ano 
passado. "Hoje, metade dos cartões emitidos já são voltados para consumidores de baixa renda", 
completa Barbosa. 
 
A conquista da fatia de mercado passa por substituição de formas de pagamento. Desde o último 
dia 31, a MasterCard veicula campanha publicitária para incentivar o uso dos cartões de débito. 
"Para ampliarmos a base de clientes, precisamos adotar estratégia de informação educacional", 
diz Barbosa. Os comerciais seguem a linha do slogan "Não tem preço" para mostrar que os 
cartões de débito podem ser usados em compras de baixo valor. 
 
Também na linha da substituição tecnológica, a Kimberly-Clark lançou, em março do ano passado, 
o Scott, marca de papel higiênico de folha dupla voltado para as classes C. "O Brasil é um dos 
poucos mercados no mundo, mesmo entre países em desenvolvimento, que não migrou, nos 
últimos 15 anos, dos papéis de folha simples para os de folha dupla", diz Mel Girão, diretora de 
marketing da divisão de papel da empresa. 
 
Pesquisas de mercado têm apontado, segundo a executiva, que os consumidores de mais baixa 
renda ainda têm receio de comprar o produto por considerá-lo mais caro. "Temos investido na 
comunicação da rentabilidade, para mostrar a melhor relação entre custo e benefício do produto 
de folha dupla", completa Mel. Uma das estratégias usadas foi lançar embalagens com rolos de 20 
metros, mais baratas, para permitir a experimentação do produto. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 ago. 2005, Gerência, p. B-7 


