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A classe média, ou B, aumentou nos últimos meses em cerca de 30% o consumo das chamadas 
segundas marcas, ou “talibãs”, que não são as líderes de mercado. “Esta migração foi tão 
expressiva que, apesar da diminuição dos preços de vários produtos, o setor supermercadista 
deve fechar o primeiro semestre do ano com uma queda de vendas da ordem de 1,5%, em 
comparação ao mesmo período do ano passado, já que estas marcas custam, em média, 20% a 
menos”. A informação é de Sussumo Honda, presidente da Associação Paulista de Supermercados 
(Apas) .  
 
A informação é confirmada por Antonio Ferreira de Souza, gerente do Supermercado Futurama , 
que afirma estar a classe média seguindo o mesmo caminho já trilhado, há tempos, pelas classes 
D e C. “A fidelidade às marcas líderes só continua na classe A, mas a classe B quer comprar 
apenas as segundas marcas, pois concluiu que o padrão de qualidade destes produtos tem se 
mostrado cada vez mais eficiente”. Ele destaca que, no último mês, o preço do arroz caiu 6%, 
custando agora R$ 7,49 por quilo; o feijão diminuiu 30%, e custa R$ 1,69; o açúcar teve redução 
de 12% e vale R$ 0,99 o quilo; a lata de óleo de soja caiu 10%, e o achocolatado 12%, tendo 
hoje preço de R$ 3,79.  
 
Lucia Morita, presidente da Rede Supervizinho , que tem mais de 60 supermercados associados, 
acredita que a chamada “migração” da classe média para as segundas marcas está ocorrendo em 
razão da crise financeira que atinge todos os consumidores. “As pessoas querem qualidade aliada 
a preço”. Ela diz que alguns clientes não abrem mão de produtos como o sabão em pó Omo, de 
primeira linha, mas outras já optam pelo atomatado Quero em lugar do Pomarolla, Etti , Parmalat 
, “e assim ganham cerca de 10% a 15% na compra; e estão transformando o Quero num sucesso 
absoluto de vendas”.  
 
Ela afirma que apesar da queda de preço de vários produtos, os supermercados estão com menor 
índice de vendas “pela migração das marcas e, também, porque a classe média está consumindo 
menos”. A supermercadista esclarece que, se anteriormente o consumidor gastava semanalmente 
R$ 100 no estabelecimento, reduziu as compras para R$ 80 “e retirou todo e qualquer supérfluo 
das suas listas”.  
 
Sussumo Honda acredita que, além do baixo poder aquisitivo da população, estão colaborando 
para a queda de vendas os aumentos exagerados que a categoria sofreu no final do ano passado 
e no início deste ano. “O que se pode dizer é que não há propriamente uma queda de preços, mas 
um ajuste, porque determinados produtos haviam sofrido reajustes exagerados anteriormente”.  
 
Honda ressalta que, num cenário destes, a indústria já não tem condições de sequer propor 
qualquer ajuste de tabelas “porque os fornecedores estão vivendo o dia-a dia do varejo e sabem 
não haver espaço para reajustes”. Na sua opinião, a queda nas vendas também pode ser 
justificada pelo fato de o consumidor estar extremamente “arisco” com toda a situação 
econômica: “Todo o varejo sente esta retração do consumo”. Mas o presidente da Apas ainda 
acredita que o 2º semestre, além de trazer um melhor ajuste de preços, também pode fazer com 
que o consumidor volte às compras, “ao sentir que o pior já passou”.  
 
José Maurício Soares, economista do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas 
(Dieese) , diz que, em junho, os principais recuos dentre os produtos in natura e semi-elaborados 
ocorreram em tomate ( -18,79), abobrinha ( -9,32%); tubérculos (-9,86%), cebola (-14,31%), 
cenoura ( -11,52%) batata (-9,04%); e frutas (-7,07%).  
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