
REPORTAGEM DE CAPA

O PODER DAS M
O que grandes empresas estão fazendo para
conquistar o consumidor de baixa renda e crescer
no promissor mercado popular no Brasil

CÁTIA Luz E PATRÍCIA CANGADO

U ma manhã por semana, o executivo da
Procter & Gamble Rodrigo Finotti não
aparece no escritório da multinacional

americana. Mas não escuta reclamações: ele é
pago para trocar o escritório por visitas a ca-
sas de consumidores de baixa renda na peri-
feria de São Paulo. Neste expediente pouco con-
vencional ele procura descobrir o que conso-
mem, o que pensam e com o que sonham os bra-
sileiros menos abonados.

A P&G não está sozinha nessa investigação.
Um grupo de grandes empresas começou a des-
cobrir e apostar no poder de consumo das clas-
ses C, D e E (famílias que ganham até dez sa-
lários mínimos, cerca de R$ 3 mil). A ofensiva ru-
mo aos pobres parte dos mais diferentes setores:
de financeiras e fabricantes de celulares a mon-
tadoras e laboratórios farmacêuticos. Esse mer-
cado, cada vez mais procurado e ainda pouco co-
nhecido, representa nada menos que 85% da po-
pulação total do Brasil (162 milhões de pessoas)
e detém 47% da renda disponível no país. Hoje,
de cada dez produtos não-duráveis, como ali-
mentos e produtos de higiene e limpeza, sete são
comprados por esse consumidor. É um contin-
gente que gasta R$ 500 bilhões por ano.

A cifra impressiona, até porque ninguém co-
nhecia o poder de compra dessa massa. Mas no
que as empresas estão de olho mesmo é no po-
tencial de consumo que essa turma pode ter. Por
isso, inventam fórmulas para levar o produto
tradicional, antes só consumido pelo topo da pi-
râmide, às classes mais baixas. "Numa eco-
nomia verdadeiramente capitalista, você preci-
sa dar acesso. As empresas devem estar aten-
tas a esse mercado, que é bastante promissor",
afirma o professor Cláudio Felisoni, coordena-
dor do Programa de Varejo da USP (Provar). Se-
gundo cálculos de um dos maiores especialis-
tas do mundo em consumo popular, o indiano
C.K. Prahalad, esse mercado movimenta US$ 6
trilhões por ano no mundo.

Na semana passada, a GM anunciou um pro-
jeto de desenvolvimento de um carro desenha-
do sob medida para países emergentes. Será

R$0,50
Versão reduzida
de Coca-Cola
e reedição
da garrafa
retornável,
mais barata
que a PET

R$0,79
A Danone
incorporou
a prática da venda
picada e lançou
Danoninho com
duas unidades

R$3,69
A Procter & Gamble
vai vender sabão em
pó em formato barra
para agradar às donas
de casa de baixa renda
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ASSAS

A Positivo Informática
baixou os preços e bateu
recorde de vendas de PCs

A GM criou projeto
de um carro
desenhado para
mercados
emergentes

mais barato, mais econômico e com tecnolo-
gia mais simples - um veículo funcional. No Bra-
sil, se fosse vendido hoje, custaria em torno de
R$ 17 mil - o carro popular mais barato, o Uno
Mille, sai por R$ 19 mil. "Esse segmento é o úni-
co com potencial de crescimento em volume de
vendas. Tem a maior demanda reprimida do
mercado", afirma Pedro Manuchakian, vice-
presidente de um dos cinco centros mundiais
de desenvolvimento da GM, que engloba Amé-
rica Latina, África e Oriente Médio. No país, há
um carro para cada oito habitantes. Nos Esta-
dos Unidos, essa proporção é de um para um.

No Brasil, não falta só carro. Há 25 milhões de
famílias sem conta em banco, 60% da popula-
ção não possui celular e apenas 11% das ca-
sas têm computador. Estatísticas como essas
só aumentam o apetite de empresas como a Mi-
crosoft. Preocupada em popularizar seus produ-
tos, a companhia escolheu o Brasil para testar
um conceito completamente inusitado: um com-
putador pré-pago, parecido com os celulares. O
consumidor paga uma pequena parcela de en-
trada, que pode ser dividida em até 24 vezes,
e leva o computador e um cartão com créditos
para casa. Esse cartão tem uma senha de aces-
so ao PC que vale por um número limitado de
horas de uso. Toda vez que elas esgotam, ele tem
de renovar o crédito comprando um novo car-
tão. Dessa forma, o cliente paga o computador
à medida que usa. A máquina só dispensa a se-
nha quando é completamente quitada. O proje-
to piloto já está em teste em 15 lojas da rede Ma-
gazine Luiza em Minas Gerais e São Paulo.

Juntos, a indústria de informática e o varejo
perceberam algumas carências desse público.
Estimulados pela redução de impostos para com-
putadores de menos de R$ 2.500, promovida pe-
lo governo recentemente, passaram a vender
produtos mais baratos e com prazos maiores
de pagamento. As Casas Bahia, principal re-
ferência de consumo popular no Brasil, ven-
deram 7.500 PCs no Dia das Mães. Em 2004, fo-
ram apenas 500 máquinas. A Positivo Informá-
tica entrou no mercado no ano passado e, com
uma estratégia agressiva de preços, assumiu a
liderança. Seu computador mais barato custa R$
1.299. Há cinco meses, não saía por menos de
R$ 2 mil. Graças à queda de preços, bate re-
cordes de venda todos os meses.

A explosão de consumo só foi possível porque
está havendo uma oferta de crédito maior a es-
se público. Desde 2000, segundo levantamen-
to do instituto de pesquisa Shopping Brasil, hou-
ve 29 parcerias de grandes bancos com redes
de varejo e financeiras. Além disso, a carteira
do crédito consignado, aquele em que o des-
conto das parcelas é feito em folha de pagamen-
tos do funcionário de empresa ou do aposen-
tado do INSS, já ultrapassou R$ 15 bilhões. "Es-
se público virou alvo do sistema financeiro. An-
tes o pobre era um transtorno para o banco. >>
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Choque de realidade Uma vez por semana, o executivo
Finotti troca o escritório por visitas a donas de casa da

periferia de São Paulo. Tudo isso para conhecer os hábitos de
consumo das mais novas freguesas da Procter & Gamble

Hoje é negócio", diz José Roberto Re-
sende, diretor do Shopping Brasil, que
acabou de concluir uma pesquisa pa-
ra entender como o consumidor de
baixa renda encara os serviços finan-
ceiros. No estudo, Resende fez uma
descoberta importante: ao contrário do
que o senso comum imagina, essas
pessoas até topam pagar mais caro,
desde que sejam bem tratadas.

A rede de supermercados Econ, vol-
tada para as classes populares, fez es-
sa descoberta na marra. Depois de
anos funcionando como uma loja de
hard discount (preço baixo, lojas pe-
quenas e número restrito de funcio-
nários e produtos), a rede resolveu
perguntar a opinião do consumidor.
A resposta mudou todo o conceito do
supermercado. O cliente queria lojas

mais bonitas, produtos de pri-
meira linha e mais gente pa-
ra atendê-lo. A rede obedeceu
e fez uma revolução: trocou o
piso das lojas, melhorou a dis-
posição dos produtos na gôn-
dola, aumentou o espaço físi-
co com padaria e bancas de
frutas e verduras. "Com essas
mudanças, dobramos o núme-
ro de gente que compra nas lo-

jas e tivemos um crescimento de 50% nas ven-
das", afirma Milton Bento, gerente de marke-
ting e expansão.

A Econ fez todas essas descobertas porque
usou como referências as práticas do merca-
dinho de bairro, que faz sucesso porque chama
o cliente pelo nome. Esse modelo, aparente-

mente simples, tem dado um banho em qual-
quer multinacional nos países emergentes. "A
proposta de valor que as grandes empresas ofe-
recem não é adequada à renda desses consu-
midores", afirma Juracy Parente, coordena-
dor do Centro de Excelência em Varejo da
FGV/Eaesp. A experiência da Coca-Cola no
Brasil ilustra bem essa tese. Depois de perder
terreno para as chamadas tubaínas, ela resol-
veu ressuscitar a garrafa de vidro retornável,
que é mais barata que a PET, e lançar uma ver-
são de R$ 0,50 do refrigerante.

O exemplo da Coca-Cola prova que popula-
ridade não é garantia de sucesso em países
emergentes. O Danoninho, mesmo sendo conhe-
cido por nove entre dez brasileiros, é consumi-
do por apenas 15% da população. A Danone
chegou à conclusão de que o único jeito de cres-

"Pobre quer respeito"
Para especialista em estratégias de marketing para baixa renda,

o consumidor não quer se sentir excluído da massa

ÉPOCA - Qual é a diferença entre o con-
sumidor típico das Casas Bahia e o da
Daslu?

Jacques Gelman - Esse consumidor
quer ser tratado de maneira inclusiva. O
cliente rico quer ser tratado de forma ex-
clusiva. Existe um caso concreto. Quan-
do o Pão de Açúcar comprou o Baratei-
ro, criou uma estratégia para classes de

renda baixa. Ele se deu mal porque bai-
xou o preço, mas reduziu o serviço. O
cliente não ficou satisfeito com isso. Quer
ser bem tratado. Se perceber que aque-
le formato é feito pensando que ele é po-
bre, se sente excluído da massa.

ÉPOCA - Ele quer respeito.
Gelman - Pobre quer respeito, mas

não é só isso. É muito sensível. Ele tem
vergonha de ser pobre. E uma das gran-
des vergonhas é chegar à loja e não ter
dinheiro para pagar. É por isso que o
pequeno varejo, da vizinhança, tem
uma preferência, porque oferece cré-
dito informal ao consumidor. Essa é
uma enorme vantagem.

ÉPOCA - O interesse das empresas
pelo consumidor de baixa renda está
aumentando?

Gelman - Sim, principalmente por dois
motivos. As ações das empresas são in-
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Em obras Depois
de ouvir os clientes,
a rede Econ de
supermercados
está abandonando
o estilo espartano
por lojas mais
bem cuidadas, com
maior variedade de
produtos e serviços
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cer no Brasil é atingir as classes de baixa renda.
Ela incorporou uma prática bem familiar a es-
se público: a venda picada. Além da bandeja
com oito unidades, lançou uma versão com dois
Danoninhos. Para não espantar a nova clien-
tela, deixou bem claro o preço no rótulo: R$ 0,79.
"Em menos de dois meses, as vendas cresceram
dois dígitos", afirma Alberto Bendicko, gerente
de inteligência de mercado da Danone.

A americana Schering-Plough viu suas vendas
de comprimidos dobrar nos últimos dois anos
depois que decidiu falar a mesma língua do pú-
blico C, D e E. Pela primeira vez, levou seu an-
tigripal mais popular - Coristina d* - para os
programas de auditório. A estratégia de marke-
ting fez o remédio saltar da quarta posição pa-
ra a liderança da categoria. "Para as classes po-
pulares, merchandising não é publicidade, mas,
sim, informação", diz Renato Meirelles, da em-
presa de pesquisa e consultoria Data Popular.

Mais do que vender barato, as empresas têm
de conhecer os hábitos e os valores desse pú-
blico para ter sucesso de vendas. Muito do su-
cesso das Casas Bahia está no simples fato de
o vendedor colocar uma cadeira para o clien-

te sentar. "Essas pessoas geralmente servem al-
guém. E estão dispostas a pagar mais para se-
rem servidas", teoriza Resende, do Shopping
Brasil. As pesquisas sobre o tema estão mos-
trando que esse consumidor convive com o es-
tigma da desconfiança e desonestidade. "O pú-
blico reage muito mal às práticas rotineiras de
segurança, como funcionários muito próximos,
bolsas lacradas nos supermer-
cados e portas giratórias no ban-
cos" , diz Meirelles, da Data Po-
pular. Se quiserem vender para
esse consumidor, as empresas
terão de se reinventar.

A cartilha de Harvard nem
sempre funciona bem aqui. Se
não freqüentasse o mesmo am-
biente das donas de casa de pe-
riferia, o executivo Finotti, da
P&G, dificilmente saberia que essas consu-
midoras usam sabão em pó só para deixar um
cheirinho gostoso nas roupas dos filhos. Para
elas, sabão em barra é que tira a sujeira de ver-
dade. Foi a partir desse choque de realidade
que a multinacional decidiu lançar, em setembro,
o sabão em pó Ace no formato barra. •

70%
dos alimentos são comprados

por classes C, D e E

fluenciadas hoje por vários fatores, en-
tre eles o grau de internacionalização.
E não tem sentido falar em globalização
sem falar de China e índia, que estão
crescendo muito acima da média. Elas
precisam desenvolver experiência para
trabalhar nesses mercados. Até agora,
só estão apanhando das empresas lo-

cais, que já conhecem
bem as classes mais

Gelman, da baixas. A outra razão é
FGV O preço que as empresas, até
não é o mais pela estagnação da eco-
importante nomia ou pelo cresci-

mento mais lento, começam a identifi-
car novas oportunidades fora dos mer-
cados tradicionais.

ÉPOCA - Quais são os exemplos mais
recentes no Brasil?

Gelman - Os bancos. Quando os ban-
cos perceberam a oportunidade, entra-
ram pesado no mercado de baixa ren-
da, comprando financeiras e se associan-
do às redes de varejo. O pobre não vê o
banco como um lugar familiar, há mui-
tas barreiras físicas e psicológicas. Já
o varejo é menos hostil. •
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