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O público classe A e a famosa classe média já não são as "meninas dos olhos" dos varejistas. O 
foco mais promissor da categoria promete ser a classe C/D que cresce anualmente 5% e que, 
segundo Nicola Calicchio, sócio da Mckinsey, tem o maior potencial de crescimento para os 
próximos anos em relação a outras faixas de público.  
 
- As classes populares recorrem ao pequeno e médio varejista em mais de 60% das suas compras 
- disse Calicchio. Segundo ele, a demanda ainda reprimida do mercado mais popular, indicada por 
vários fatores, deve ser o grande objetivo dos varejistas, independente do porte da loja.  
 
Para conquistar esta promissora fatia de público, Calicchio enfatiza que é fundamental entender o 
comportamento do consumidor e seus hábitos de compra. "Temos que lembrar que este cliente 
tem restrições financeiras e usa canais alternativos de compra, como pequenos estabelecimentos 
do bairro", comenta.  
 
Pesquisa  
 
De acordo coma pesquisa da Mckinsey, divulgada ontem durante a 37a Convenção Nacional de 
Supermercados (ExpoAbras), de 1985 para 2000, o número de clientes que experimentam marcas 
de custo mais baixo - marca B - e que afirmam continuar comprando caso porque gostam do 
produto passou de 8% para 30%. Enquanto isso, permaneceu estável, cerca de 30%, a parcela de 
consumidores que compram exclusivamente marcas líderes ou então somente os produtos mais 
em conta.  
 
O potencial de consumo das camadas populares fica evidente quando se observa 
representatividade nas compras da população. Atualmente, a classe baixa corresponde a 57% da 
população e consome cerca de 51% dos produtos de higiene pessoal, mercearia, vestuário e 
outros bens de consumo.  
 
- Enquanto isso, a classe alta consome apenas 15% e a classe média 31% - diz Calicchio. 
Segundo o pesquisador, outra característica que revela o potencial de consumo da classe baixa é 
a tendência de crescimento das chamadas marcas B ou segunda marca, foco que pode ser 
explorado pelos varejistas.  
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