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Pequenosaderemao‘bomebarato’
VAREJO

MICROEMPRESAS

De olho no crescimento dos gastos da classe C, empresas reforçam as linhas de produtos de consumo popular
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A semana revista num
só caderno. É muito mais vida

num jornal.

Todo
domingo

Ana Paula Lacerda

Oaumentodoconsumonaclas-
se C que vem sendo registrado
nos últimos anos começa a ter
reflexos positivos para os em-
presários de pequeno porte.
“Especialmente no último ano,
houve queda no desemprego e
aumento real nos salários. A
massasalarialmaioremcircula-
ção fez comqueo comércio e os
serviços crescessem”, diz o
coordenadordePesquisasEco-
nômicas do Sebrae-SP, Marco
Aurélio Bedê. Hoje, as famílias
comrendamédiamensal deR$
1,8 mil são responsáveis por
27,2% do que é consumido no
País. “Muito desse consumo
ocorre nas pequenas empresas
próximas delas: padaria, loja,
cabeleireiro,” diz Bedê.
Marcos Robledo, diretor da

Rowers,confecçãoespecializa-
da em jeans, estudava onde de-
veriaabrirumanova loja.Estu-
dou várias áreas e optou por
abrir na RuaMariaMarcolina,

no bairro doBrás, emSãoPau-
lo. “Se oferecesse um preço
bom, ali eu venderia muito.”
Ele fezacordoscomosfornece-
dores e começou a comprar te-
cidos e acessórios em grandes
quantidades. “Os fornecedores
mederamdescontos, e eupude
fazerumprodutobomcompre-
ço mais baixo. O cliente leva
umacalçadurável edemodela-
gemmoderna.”
Anova lojaabriu emnovem-

bro e ele conta que a estratégia
foi acertada. “Ela já se pagou, e
acredito que este ano vamos
crescer 20%”, diz. “Claro que
aspessoassepreocupamcomo
preço.Maséerradopensarque
um produto popular pode ser
feito de qualquer jeito e as pes-
soas vão consumir.” Segundo
ele, as pessoas querem produ-
tos bons, com design. “Elas só
vão comprar algomeia-boca se
for a única opção.”
O gasto das famílias da clas-

se C cresceu 50% em 4 anos,
atingindo R$ 290,5 bilhões em

2005,segundoaTargetMarke-
ting, consultoria especializada
empesquisa demercado.
AconsultoraMarileneGuila-

res Pottes, da Antenna Consu-
mer Insight e Inovação, diz que
o raciocínio é realmente este:
“Os desejos das classes A, B, C
eDsãosempreosmelhorespos-

síveis. Por vezes, as pessoas de
menor poder aquisitivo conso-
mem menos do que precisam
só para comprar uma marca
melhor. Eles vão buscar aquilo
queéumsímbolodestatus.Um
jeans trabalhado certamente é
mais bem-visto do que um sem
atrativos além do preço.”

Para Marilene, trabalhar
comprodutosvoltadosparaes-
tepúblicoétãodesafiadorquan-
to criar produtos para a classe
A. “Quando você lida com pro-
dutos de luxo, o preço tem um
pesomuitomenor. Jánoconsu-
mo popular, os centavos fazem
diferença.Oempresário temde
reduzircustosemtodaacadeia
produtiva e saber posicionar
seu produto.”
A empresa Dog Clean cres-

ceu graças à sua linha mais po-
pular. Hoje, tem uma boa fatia
de mercado dos produtos para
animais. “Começamos produ-
zindoxampusparacachorrona
garagemdaminha casa. O pro-
duto foibemrecebido, aempre-
sacresceumuito ehoje fabrica-
mos linhas finas e produtos li-
cenciados com os personagens
BidueMingau”, contaoempre-
sárioMarcelo Carnevale. “Mas
a linhaDogClean,mais simples,
é a quemais vende.”
O raciocínio que ele fez foi

simples: “Muitas pessoas ado-

ramanimais,mas não têm con-
dições de levá-los ao pet-shop
para tomar banho. Se houver
um produto acessível para que
elas dêem banho no animal em
casa, vão comprá-lo.” E foi o
queaconteceu.HojealinhaDog
Clean tem variações para dez
tiposdepêlos.“Opreçofinalpa-
rameio litro doproduto fica em
torno de R$ 5”, diz Carnevale.
“Com essa linha, conseguimos
atender das classes A à D.
Quem gosta de animais, com-
pramesmo.Asoutraslinhas,te-
rapêuticas e de xampus top Bi-
du e Mingau, são mais caras,
atendemmaisasclassesAeB.”
Um modo de dar certo com

estepúblico–querespondepor
27,2% do consumo do País – é
conhecer seus hábitos. “Os pe-
quenos empresários precisam
saber quais marcas fazem par-
tedocotidianodessaspessoase
de que produtos elas precisam;
a partir daí, criar o produto ou
serviço mais adequado”, expli-
caMarilene.●
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