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Desdenhados por anos, os consumidores de baixa renda passaram a ser vistos com outros 
olhos por multinacionais e grandes empresas no País. A ascensão ao consumo das classes de 
menor poder aquisitivo, impulsionada principalmente pela abundância de crédito e trajetória de 
queda dos juros, vem levando corporações a fazerem adequação em suas ofertas. São 
produtos em porções fracionadas, simplificados por meio da padronização, ou com pagamento 
facilitado.  
 
As três formas de dar acesso a população de baixa renda são citadas pela professora Renata 
Giovinazzo Spers, da Fundação Instituto de Administração (FIA) da Universidade de São Paulo 
(USP). A consultora realizou recentemente tese de doutorado abordando questões desse 
segmento populacional e das corporações voltadas para ele. Em pesquisa que durou quatro 
anos e ouviu 75 empresas de consumo, Renata comprovou que aquelas cujo foco estava 
direcionado para as classes C, D e E tiveram crescimento maior do que as demais.  
 
“Até o final da década de 90, empresas estavam focadas no modelo de negócio voltado para a 
alta renda, atrás das maiores margens de lucro. Somente a partir de 2000, muitas delas 
passaram a ver o mercado popular como gerador de negócios e receitas”, diz a professora. As 
pioneiras já colhem os primeiros frutos e incentivam o mercado a dar consistência a esse 
movimento.  
 
NÚMEROS. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 86% da população são responsáveis por 52% do 
consumo no País, embora não ganhem mais de R$ 2.860 mensais. Com base nesses dados, o 
instituto Data Popular calculou que a população de baixa renda consome anualmente R$ 550 
bilhões.  
 
O aumento no poder de consumo dessa parcela da população levou até mesmo a uma revisão, 
por parte da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas (Abep), nos critérios que servem 
para definir as classes sociais nas pesquisas de mercado. A migração da classe D para a classe 
C levou a última a tornar-se mais heterogênea. Mudanças também ocorreram em relação à 
pontuação dos bens de consumo utilizados na definição desse perfil econômico.  
 
Essa classe emergente é hoje bastante dependente do crédito, oferecido tanto por bancos, 
como empresas varejistas, seja na forma de financiamentos, ou por cartões de crédito. 
Adotando-se critérios na concessão de renda, a consultora Renata afirma ser possível obter 
baixos índices de inadimplência. “Essa população depende da concessão de crédito para 
manter os níveis de consumo e, por isso, costumam dar um jeito no orçamento para manter as 
prestações em dia. É um equívoco associar às classes de baixa renda a inadimplência”, 
argumenta.  
 
O setor de construção civil e incorporação de imóveis já está atento a esse mercado, que tem 
maior déficit habitacional. Gafisa e Cyrela criaram sub-marcas para acessar esses 
consumidores. Já a construtora Tenda nasceu trabalhando exclusivamente com esse público, a 
cerca de dez anos, apostando no valor reduzido das prestações e não o período de 
financiamento, ou o preço final dos imóveis.  
 
PONTO-DE-VENDA. A comunicação também tem peculiaridades, pois esses consumidores são 
menos sensíveis a investimentos de massa se comparado com ações no ponto-de-venda. A 
Tenda montou lojas próprias para estreitar esse relacionamento e anuncia em canais 
segmentados, como o jornal gratuito distribuído pelas manhãs no metrô de São Paulo.  
 
André Vieira, diretor executivo da Tenda, explica que é preciso garantir custos reduzidos nas 
edificações e ao mesmo tempo ter algumas preocupações estéticas. “Esses clientes estão 
antenados com as tendências e têm preocupação com estilo e design, embora o imóvel não 
represente melhoria nem status. É um público que, geralmente, está atendendo uma 
necessidade básica ao adquirir o primeiro imóvel”, contextualiza o executivo.  



 
A professora da FIA também ressalta a exigência dos consumidores de baixa renda por 
qualidade. Ela explica que como o recurso para compra é bastante limitado, não há 
possibilidade de erros. “Esse grupo prefere o melhor preço, mas só troca de marca quando tem 
uma referência de qualidade, pois mesmo se não gostar do produto terá que consumi-lo até o 
fim. Ações de degustação podem ser muito eficientes nesse sentido”, diz.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 mar. 2008. Gerência, p. B-18. 


