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DO CARNE
AO CAFEZINHO
BENS DURÁVEIS Com a classe C endividada,
o varejo mira também as classes A e B

POR ANDRÉ SIQUEIRA

C
onhecedoras, como ninguém,
dos desejos e das necessida-
des do consumidor de baixa
renda, as grandes redes brasi-
leiras de varejo de produtos

não duráveis até agora foram bem-su-
cedidas na difícil tarefa de ganhar di-
nheiro num país de medíocre cresci-
mento econômico e altíssimas taxas de
juro. Mas o que fazer quando o públi-
co-alvo não tem mais dinheiro para gas-
tar? É hora de colocar em prática o pla-
no B, numa referência à camada da po-
pulação com renda superior a dez salá-
rios mínimos, que evita os carnes e pre-
fere os shoppings ao comércio de rua.

Uma pesquisa da con-
sultoria LatinPanel mos-
tra que, em 2005, os gas-
tos das famílias da clas-
se C superaram em 8%
a renda mensal, de qua-
tro a dez salários míni-
mos, enquanto a média
nacional de endivida-
mento ficou em 3%. Vale
lembrar que, no mesmo
ano, o consumo foi em-
balado por novas moda-
lidades de financiamento, como o crédi-
to com desconto em folha de pagamen-
to. "As prestações que aparentemente ca-
bem no bolso podem, sim, comprome-
ter a renda do consumidor e elevar os ní-
veis de inadimplência", alerta Maria An-
dréa Murat, gerente da LatinPanel.

Não é de hoje que as lojas tachadas de
populares cortejam um novo público,
mas neste ano a tendência parece se
acentuar. O Ponto Frio, por exemplo,
vai estrear na Casa Cor, um dos princi-
pais eventos de decoração do País. O
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Magazine Luiza, um dos pioneiros nas
vendas pela internet, suavizou as cam-
panhas publicitárias, que deixaram de
focar exclusivamente preços e promo-
ções. Já a Casas Bahia, que até 2002 só
financiava via carne, acaba de ultrapas-
sar a marca de 500 mil usuários do car-
tão de crédito lançado no fim do ano
passado, em parceria com o Bradesco.

Por conta da alta no risco de inadim-
plência, o cartão de crédito tornou-se a
alternativa mais promissora de finan-
ciamento para o varejo, segundo Fábio
Avari, gerente de marketing do Maga-
zine Luiza. "O crédito estava estrangu-
lado nos últimos seis meses e as vendas
no primeiro trimestre deste ano fica-
ram abaixo das expectativas", afirma.

"Mas quem foi mais
agressivo nos emprésti-
mos sofreu mais."

Apesar da decepção
no início do ano, o Ma-
gazine Luiza mantém a
previsão de abrir cem
novas lojas até o fim de
2006. A rede faturou
1,95 bilhão de reais em
2005 e possui hoje 390
pontos-de-venda, sendo
60 chamados de vir-

tuais. São pequenos espaços onde aten-
dentes trabalham com catálogos de pro-
dutos e encaminham os pedidos dos
clientes por meio de computadores. "É
um canal voltado para o público de ren-
da mais alta, assim como o site na inter-
net e as vendas por telefone", diz Avari.

A Insinuante, dona de 250 lojas em
nove estados do Nordeste, mais Rio de
Janeiro e Espírito Santo, define-se co-
mo uma rede de perfil popular. Nem
por isso desconsidera os demais con-
sumidores. Possui três megalojas, de
mais de 3 mil metros quadrados, onde

são vendidos produtos de maior valor
agregado. "Esse público usa mais o
cartão de crédito e parcela as compras
em, no máximo, quatro vezes", conta
Rodolfo França, diretor-comercial da
Insinuante. Uma quarta megaloja será
aberta até junho em Fortaleza, segun-
do o executivo.

Ainda há quem resista a oferecer con-
dições diferenciadas como chamariz
para clientes de renda mais elevada. O
supervisor-geral da Lojas Cem, Valde-
mir Coleone, afirma que os preços
mais baixos anunciados pelas concor-
rentes se restringem a poucos itens,
voltados para a classe média, com o
objetivo de criar uma imagem que não
é verdadeira. "As facilidades para quem
pode pagar mais exigem que elas co-
brem caro dos consumidores que não
podem comparar preços e brigar por
descontos à vista", afirma.

Segundo Coleone, as vendas do pri-
meiro quadrimestre do ano foram infe-
riores às esperadas. Ele aposta, mesmo
assim, que a Lojas Cem vai conseguir
elevar o faturamento de cerca de l bi-
lhão de reais, em 2005, para 1,2 bilhão
de reais este ano. "O segredo é oferecer
o melhor preço para todos os clientes e,

Como chamariz,
produtos mais
sofisticados
e condições
melhores
de pagamento



assim, fidelizar o público", diz. A políti-
ca linear também se reflete na configu-
ração das 154 lojas, que seguem um pa-
drão de 1.400 metros quadrados de área.

Para o economista Nelson Barrizelli,
da Universidade de São Paulo (USP),
existe, de fato, uma disputa pelo públi-
co de maior poder aquisitivo, porque o
consumidor usual está enfrentando di-
ficuldades para con-
trair novas dívidas. A
maioria das redes, no
entanto, opera um
modelo similar, anco-
rado nas lojas de rua
de vitrines parecidas
e com vendas por car-
ne. "É possível ganhar
uma fatia do mercado
que pode pagar mais,
desde que elas ofere-
çam produtos absolu-
tamente comparáveis
com os das concor-
rentes voltadas para o
consumidor de alta
renda", afirma.

Não é por acaso
que, este ano, quase
todas as redes apos-

tam pesado nas ven-
das de televisores de
plasma, gravadores de
DVD e outros equipa-
mentos que custam
bem mais do que o pú-
blico habitual costuma
pagar. "Há uma parce-
la da classe média bra-
sileira que é muito sen-
sível a preço e não vai
deixar de comprar em
uma loja de perfil po-
pular se puder pagar
mais barato e receber
um bom atendimen-
to", avalia o coordena-
dor do Programa de
Administração do Va-
rejo (Provar) da Fun-
dação Instituto de Ad-
ministração (FIA),
Nuno Fouto.

A Casas Bahia acres-
centa, a cada ano, itens
mais caros ao mix de
produtos da rede. A es-
tratégia é ditada pelas

experiências feitas na loja sazonal mon-
tada a cada fim de ano no Anhembi, em
São Paulo. Em 2005, na terceira edição
da Super Casas Bahia, o tíquete médio
das vendas atingiu 740 reais, ante 400
reais nas lojas convencionais.

Outra estratégia adotada com o obje-
tivo de atrair um público diferenciado
para a Casas Bahia é a oferta de produ-
tos que fogem ao padrão da maioria das

lojas, como pacotes turísticos, por en-
quanto disponíveis em apenas seis uni-
dades, e perfumes importados, a partir
deste mês distribuídos em 32 pontos-
de-venda. No total, a maior rede de va-
rejo do País tem 527 lojas em oito esta-
dos, sendo 60 localizadas em shopping
centers. A Casas Bahia teve um fatura-
mento de 11,5 bilhões de reais em 2005
- uma alta de 27% em relação ao ano
anterior - e prevê chegar a 13,5 bilhões
de reais este ano.

A professora Roseli Morena Porto, da
Escola de Administração de Empresas
de São Paulo da Fundação Getulio Var-
gas (Eaesp-FGV), acrescenta que as lo-
jas perceberam a existência de um mer-
cado até então mal explorado. E o ni-
cho dos consumidores que evitam as ta-
xas de juro embutidas nas prestações a
perder de vista, mas também não têm
renda suficiente para manter o mesmo
padrão de compras da classe A.

"Os hipermercados aproveitaram
bem esse mercado, mas o varejo já dá
mostras de que acordou para a opor-
tunidade", diz a especialista em vare-
jo. Um bom sinal desse movimento
são as parcerias, cada vez mais co-
muns, entre as redes e grandes bancos.
Além de dividir o risco de inadimplên-
cia, os acordos permitem que as lojas
ofereçam crédito a um novo perfil de
consumidor. A mais recente dobradinha
foi a do Bradesco com a Casas Bahia,
mas o Unibanco já opera, há alguns
anos, os cartões do Magazine Luiza e

do Ponto Frio.
Segundo a professo-

ra da FGV, apesar do
início de ano pouco
aquecido e da tendên-
cia de queda nos juros,
as redes deverão voltar
a exibir bons resulta-
dos em 2006. Para ela,
a flexibilidade é o prin-
cipal trunfo do grande
varejo brasileiro. "Eles
são ágeis o bastante para
agregar novos públi-
cos e para compensar
eventuais perdas nos
juros com um maior
giro de estoque, obtido
com as vendas à vista.
De qualquer modo saem
ganhando." •
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