
Consumidor nordestino dá mais valor a marcas 

Regiane de Oliveira 

 
As empresas que procuram novos mercados não podem esquecer o Nordeste do País. Segundo 
pesquisa realizada pela LatinPanel (empresa dos grupos Ibope, NPD e Taylor Nelson Sofres), 50% 
da categorias de produtos de consumo ainda têm penetração menor no Nordeste que em outras 
regiões. Além disso, as famílias, embora gastem 10% a menos que a média de outras regiões, 
são mais exigentes quanto a marcas de produtos.  
 
A pesquisa, que envolveu 6 mil domicílios nordestinos e 66 categorias de produtos (entre 
alimentos, bebidas, higiene pessoal e limpeza), revela dados supreendentes: ao contrário do que 
acontece nas outras regiões, os municípios que têm entre 10 e 19 mil habitantes representam 
20% da população regional e são responsáveis por 16% do volume de compras. O consumo 
pulverizado em termos geográficos aparece também quando são analisadas grandes capitais como 
Salvador, Recife e Fortaleza. Elas respondem por 33% da população e 32% do faturamento da 
região.  
 
Ana Claudia Fioratti, diretora comercial da LatinPanel, informa que é grande a busca de 
informações, por parte das empresas, sobre o perfil dos consumidores da região. "O Nordeste 
possui um consumo pulverizado, diferente de outras regiões, e ainda é um mercado interessante 
para ser explorado", diz Fioratti.  
 
A região pesquisada tem 31% de sua população concentrada na zona rural, contra 14% do País, 
sendo que 53% dos trabalhadores ganham até dois salários mínimos por mês. "Os dados revelam 
um consumo fortemente concentrado na classe D/E, que representa 64% da população, contra 
23% da classe C e 13% da classe A/B", diz Fioratti. Em outras regiões brasileiras, a classe D/E 
representa 42% da população, superando as classes C (34%) e A/B (24%).  
 
O mercado nordestino é muito mais preocupado com a marca dos produtos comprados que outras 
regiões. Segundo a LatinPanel, 28% dos consumidores da região são orientados para marcas, 
enquanto no resto do País a preocupação atinge 15% das pessoas. O melhor desempenho das 
grandes marcas na região acontece porque há uma penetração pulverizada dos produtos. Além 
disso, afirma Fioratti, os consumidores de classe mais baixa sabem que não podem errar no 
momento da compra. Por isso, preferem marcas conhecidas. Tanto que 59% deles saem de casa 
já sabendo o que vão comprar. Tal certeza só é demostrada por 43% dos consumidores de outras 
áreas.  
 
O local em que o consumidor realiza suas compras também é diferenciado. O varejo tradicional 
(padarias, açougues, mercearias e armazéns) responde por cerca de 32% das vendas nas regiões 
Norte e Nordeste, contra apenas 10% no restante do País.  
 
A pesquisa revela também que o Norte e Nordeste formam o principal mercado de produtos como 
leite em pó (67%), cereal tradicional (61%), deo colônia (51%), manteiga (45%), sabão em 
pedra (43%), leite aromatizado (40%) e café solúvel (38%).  
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