
Sobram sonhos, falta crédito
A TNS InterScience desen-

volve regularmente estudos
institucionais com o objetivo de
identificar tendências que esti-
mulem o pensamento estratégi-
co de seus clientes e do mercado
em geral. A pesquisa O Brasileiro
e o Dinheiro faz parte desse
trabalho. A idéia é avaliar como
as pessoas se relacionam com
o dinheiro, em suas diferentes
dimensões, e de que forma isso
tem impacto no consumo.

Dada a complexidade e am-
plitude do tema, ele foi dividido

em vários módulos abordando
diversos aspectos. O primeiro
deles focaliza os cidadãos de
baixa renda e o crédito, anali-
sando a relação desses consumi-
dores com o sistema financeiro
e com o processo de tomada de
crédito, bem como suas neces-
sidades e sonhos.

Para realizar o estudo foram
entrevistadas 456 pessoas com
renda mensal até R$ l ,5 mil (ver
Metodologia). O levantamento
mostra que os gastos básicos
(alimentação, aluguel, trans-

porte, etc.) consomem 68% da
renda familiar; o pagamento de
dívidas, apenas 6% (quadro 7).
Mesmo assim, quase metade dos
entrevistados (45%) se declarou
mais endividada (quadro 2}.

A renda extra obtida no final
do ano foi direcionada fortemen-
te para o consumo, o que sinaliza
que o endividamento da popula-
ção está em um nível suportável
(quadro 3). De fato, não exis-
tem indicadores que apontem
que as pessoas de baixa renda
tenham esgotado sua capacidade
de contrair dívidas.

Tudo indica que seu padrão
de endividamento é semelhante

ao da classe média e que, longe
do clima de "fim de mundo" habi-
tual, o espaço para mais contas a
pagar na vida do consumidor de
baixa renda ainda é alto. Na ver-
dade, a questão que se coloca é
outra: por que se verificam níveis
tão baixos de comprometimento
da renda mensal com crédito?

A pesquisa mostra que 70%
dos entrevistados deixaram de
fazer algum empréstimo ou fi-
nanciamento, nos últimos dois
anos, por causa dos altos juros
(quadro 4). Para conquistar
esses clientes, portanto, é
necessário ajustar a configura-
ção dos produtos — especial-

mente a taxa de juros.
Outra medida importan-

te seria ampliar e adaptar o
portfólio de ofertas de crédito
destinadas a essas classes. E,
finalmente, trabalhar para a
mudança de percepção desse
público, que acredita que, em
caso de inadimplência, será
"crucificado em praça pública"
pelo sistema financeiro. Ade-
quar o conteúdo da comunica-
ção é, portanto, fundamental.

Esse conteúdo pode se em-
basar na idéia de vender acesso
ao sonho. Mais da metade das
pessoas (52%) sonha com a casa
própria, 49% querem adquirir
um automóvel e 33% gostariam
de abrir um negócio (quadros
5 e 6). Viajar, fazer cursos e
comprar roupas, acessórios e
eletrodomésticos são outros
sonhos que os consumidores
de baixa renda realizariam se
tivessem acesso a crédito.

METODOLOGIA
Pesquisa quantitativa, com

entrevistas pessoais e questio-
nário estruturado.

Amostra: 456 pessoas,
sendo 256 em São Paulo e 200
no Rio de Janeiro.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, ano 28, n. 1221, p. 40, 14 ago. 2006.




