


Classes C, D e E representam hoje
uma grande oportunidade para o
supermercadista elevar a rentabilidade
de seu negócio,

Por Denise Brito

UM FILÃO DOS MAIS RENTÁVEIS TEM PASSADO QUASE DESPERCE-
BIDO DE GRANDE PARTE DOS SUPERMERCADISTAS. ENQUANTO AS
CLASSES A E B RECEBEM ATENÇÃO ESPECIAL PELA POSSIBILIDADE
QUE OFERECEM DE VENDAS COM MARGENS ALTAS, AS CLASSES C, D
E E - QUE REPRESENTAM 77% DA POPULAÇÃO, CONFORME ESTUDO
DA LATIN PANEL - TÊM SIDO RELEGADAS AO SEGUNDO PLANO.
ALÉM DA ALTA RENTABILIDADE QUE PODE GERAR QUANDO BEM

ATENDIDO, ESSE PÚBLICO DEMONSTRA UMA COMPLEXIDADE MAIOR

DO QUE GERALMENTE SE SUPÕE.



CAPA CONSUMO

Hoje, oferecer apenas preço baixo e
simplicidade para atraí-lo é quase uma
ingenuidade. Sua realidade econômica e
hábitos de consumo passaram por uma
grande mudança na última década alteran-
do profundamente seu comportamento.
"Há 10 anos, esse público consumia um rol
de serviços e produtos bem mais limitado.
A lista de itens que disputam o orçamen-
to dele cresceu e diversificou-se, passando
a incluir outros tipos de interesse, como
celular e internet, que usam campanhas
cada vez mais agressivas", analisa José
Bento Amaral Júnior, professor da Esco-
la de Administração de Empresas de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EA-
ESP-FGV).

Compreender essa nova faceta do con-
sumidor de baixa renda e atendê-lo bem
pode decidir o futuro de muitas empresas
varejistas. Se por um lado representa uma
oportunidade de vendas volumosas e alta
rentabilidade, por outro é uma necessidade
para prevenir perdas eminentes, uma vez
que essa população revela uma tendência
de migração de compras do supermercado
para outros canais varejistas. Dar atenção
a esse público é, pois, questão de sobre-
vivência.

O consumidor está cada vez menos fiel
aos canais de compra. Em 2003, a cada 100
compras de alimentos, 80 eram feitas em
supermercados, segundo pesquisa da La-
tin Panei. Hoje, esse número caiu para 70.
"Esse comportamento é mais forte nas
classes C,D e E, que têm pulverizado mais
o local de suas compras", observa Fátima
Merlin, gerente de atendimento ao varejo
da empresa.

Para o varejista que acredita
que preço é tudo, vale a pena re-
ver seus conceitos. O consumi-
dor escolhe a loja pela melhor
relação custo/benefício e a me-
lhor experiência de compra. É
o que revela pesquisa realizada
pela Fundação Getúlio Vargas
em 2004 com consumidores de
baixa renda. Como benefícios
oferecidos por uma loja consi-
dera-se a sua variedade, quali-
dade, atendimento, serviços e
o visual merchandising. Como
valores, considera-se o nível

de preços praticado, percepção de preço,
ofertas, crédito e prazo. Já a experiência
de compra é a parte subjetiva da avalia-
ção, em que entram os aspectos emocionais.
Nesse campo, há uma forte influência do
visual merchandising sobre as emoções,
refletidas no resultado da experiência de
compra. "As percepções são diferentes da
realidade", afirma Juracy Parente, consul-

tor e professor da Escola de
EAESP-FGV

Parente exemplifica isso
com a pesquisa que avaliou
os motivos da escolha feita
por consumidores de três
lojas de diferentes formatos
na mesma região. A loja con-
siderada a melhor por apre-
sentar menores preços era, na
realidade, a mais cara. Isso se

Amaral Jr, da FGV: ações
promocionais fortes com
percepção clara do benefício.
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explica pela série de percepções positivas
que se traduziram numa boa experiência
de compra a seus clientes. A loja A foi con-
siderada mais fria, a B (a preferida) com
mais vida, e a C dá sensação de tristeza.
A percepção de preço baixo foi construí-
da pelo volume de mercadorias expostas
- sensação de fartura, produtos até o teto
-, sinalização de preços e ofertas a par-
tir dos tipos de letras nos cartazes, per-
cepção da qualidade dos produtos pela
arrumação rigorosa da loja e presença
constante de funcionários.

É difícil mudar conceitos arraigados
para conseguir sintonizar corretamente
as classes populares, acredita o professor
Parente. "Há uma mania de aristocracia
elitista que não vê nobreza em trabalhar
com a população de baixa renda. Atender
a um público diminuto como o da Daslu
parece ser o objeto de desejo de todos os
varejistas", afirma. Como contraponto,
ele destaca a experiência da Casas Bahia.
"Seu sucesso e reconhecimento como

terceira maior rede varejista do Brasil está
ajudando a quebrar esse preconceito".

O consumidor popular vê barreiras
simbólicas de acesso a bens e serviços e
o varejista deve estar atento a elas, ex-
plica Haroldo Torres, diretor do Data-
Popular. "Ele entende como símbolo de
desconfiança critérios de segurança como

funcionários muito próximos, bolsas lacra-
das, portas giratórias, pedido de compro-
vante de renda e de residência, carteira de
identidade". Segundo Torres, um segredo
da Casas Bahia é assegurar o acesso, via-
bilizar o sonho de consumo por meio do
acesso ao crédito para pessoas que não
preenchem os pré-requisitos tradicionais.
Em sua carteira de clientes, a cada 100, cer-
ca de 70 não têm como comprovar renda.
São vendedores ambulantes, empregadas
domésticas e pedreiros com ganhos equi-
valentes a dois salários mínimos mensais.

Experiente nesse segmento, a rede
Barbosa, de Guarulhos, na Grande São
Paulo, opera cinco lojas que facilitam o
crédito com cartão próprio e não tem
motivos para se arrepender. "Percebo que
esse consumidor dá muito mais valor à
manutenção do seu nome limpo, pois mui-
tas vezes ninguém nunca estendeu essa
oportunidade a ele", afirma Nelson Bar-
bosa, diretor da rede. A busca de qualida-
de também é clara. "O nível de exigência
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aumentou. Não adianta oferecer produto
sem qualidade", destaca.

Nessa linha, outro conceito a ser revisto
é a crença de que oferecer preço baixo é o
bastante para atender às expectativas. "É
muito comum encontrar nas lojas de perife-

ria uma grande poluição visual provocada
pelo excesso de apelo focado em preço. Is-
so não é mais suficiente. É preciso realizar
ações de marketing fortes que permitam a
percepção clara do benefício do valor agre-
gado", explica Amaral Júnior, da FGV.

Atender bem o público de menor poder
aquisitivo significa explorar um filão que
representa nada menos que 77% da popu-
lação domiciliar brasileira e 79% do con-
sumo de bens não-duráveis. "Aí está um
grande potencial para os supermercados,
em especial a classe C, que já compra nos
supermercados, mas que precisa ser bem
compreendida para ser melhor atendida",
afirma Fátima Merlin, da Latin Panei. Se-
gundo ela, é fato que os bons resultados da
economia desde a implantação do Plano
Real, em 1994, continuam gerando impacto
positivo sobre o consumo. "O poder aqui-
sitivo da população cresceu e hoje há mais
quatro pontos percentuais de domicílios
comprando, com um gasto médio maior".
Em sua análise, com o Real e a inflação
controlada aumentou a oferta de crédito
e o planejamento de compras.

Pesquisa da Latin Panei concluída em
março deste ano revela que 1,5 milhão de
lares das classes D e E voltaram a incluir
em suas cestas de compras produtos mais
sofisticados como leite condensado, sal-
gadinho, cerveja e maionese. Na classe C
houve o mesmo movimento, com 1,4 mi-
lhão de novos lares compradores de itens
como leite fermentado, requeijão, cremes,
loções e petit suisse.

Com a melhora econômica, as classes
D e E praticamente dobraram a quanti-
dade de categorias adquiridas: saltaram
de 28 para 49, um acréscimo de 75%; na
classe C, a elevação foi de 40%, passando
de 40 para 56 categorias; enquanto nas
classes A e B o número de categorias pas-
sou de 50 para 59 - um crescimento mais
tímido, de 18%.

Não por acaso, a
indústria tem investi-
do em pesquisas con-
tínuas para acertar a
sintonia entre seus
produtos e o perfil do
consumidor. "Houve
um número muito in-
tenso de lançamentos
em 2004 de produtos
especificamente vol-
tados para as clas-
ses de menor poder
aquisitivo", observa
João Carlos Lazzarini,
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diretor da ACNielsen. Para reforçar a im-
portância desse mercado, em 2004 houve
9.300 itens novos chegando ao mercado, dos
quais cerca de dois terços desse total foram
dedicados ao consumidor da classes C, D e
E, afirma Lazzarini.

A Bombril, por exemplo, retomou
um projeto totalmente dedicado à com-
preensão da população de baixa renda
e lançou este ano a linha de limpeza
doméstica Pronto, desenvolvida espe-
cialmente para atender ao consumidor
de baixa renda do Norte e Nordeste.
"Tínhamos um problema sério, pois os
produtos lançados do Sul eram conside-
rados premium naquelas regiões, onde
uma grande fatia do mercado está com as
marcas 'talibãs', vendidas porta-a-porta",
diz Cláudio Del Valle, superintendente
da empresa. Além de baratear o custo,
optando pela produção com parceiros
locais, a embalagem e perfume da linha
foram desenvolvidos de acordo com as
preferências detectadas na pesquisa de
hábitos, bastante diferente das opções do
consumidor da região Sudeste.

Lançado no início de junho, o produ-
to consumiu cerca de R$ 5 milhões em
seu desenvolvimento e até o final do ano
deverá gerar um faturamento de R$ 18
milhões. "A margem é boa, não como as
outras linhas, mas compensa pelo volume",
afirma Del Valle.

Na área de alimentos, a Danone tam-
bém tem colhido resultados relevantes com
o investimento no consumidor de menor
poder aquisitivo. O petit suisse Danoninho,

normalmente comercializado em bandeja
com oito potinhos, passou este ano a ser
oferecido também em uma versão reduzi-
da, com quatro unidades. "A resposta tem
sido boa e dentro do esperado. Em poucos
meses o produto já faz em torno de 20 % do
total das vendas da marca Danoninho, que
possui cerca de dez itens", afirma Alberto
Bendicho, gerente de integração de mer-
cado da Danone. "Acredito que dar mais
atenção a esse público é uma tendência,
pois ele possui massa crítica", afirma.

Assim como há algum tempo era impen-
sável que o petit suisse entrasse na cesta de
compras das classes populares, também o
consumo de produtos diet e light surpre-
ende pelo crescimento de vendas nesse
segmento: 35% no último ano. Segundo
dados da Abiad - Associação Brasileira

da Indústria de
Nelson, do Barbosa: Alimentos Dieté-
experiência longa ticos e Especiais,
e positiva com a 34,4% da classe C
população de periferia, e 19% da classe D

consomem regularmente produtos diet/
light. Para os fabricantes, contribuem
para esses números a mudança ocorrida
no preço e na percepção dos benefícios
dos produtos. "Antes essas linhas custa-
vam praticamente o dobro dos produ-
tos normais", observa Carlos Eduardo
Gouvêa, presidente da associação. "E
houve também uma mudança de enfo-
que nessa categoria - antes eram apenas
voltados à estética, hoje passaram a ser
vistos como instrumento de controle pa-
ra qualidade de vida."
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