








vel. E como se, nesse curto espaço de
tempo, dois Portugais inteiros tivessem
saído da pobreza no Brasil. O resultado
disso é que, em um fato inédito na his-
tória recente, a classe C é hoje o estrato
social mais numeroso do país. Segun-
do o estudo Observador 2008, são 86,2
milhões de pessoas, o equivalente a
46% da população brasileira (em 2005.
a participação delas era de 34%). Já as
faixas D e E, que representavam 51%
da população em 2005, agora tiveram
sua fatia diminuída para 39%.

É sempre uma boa notícia a ascen-
são econômica de pessoas, especial-
mente a caminho da classe média, no-
tório colchão social entre os estratos
mais ricos e mais pobres, capaz de re-
duzir as tensões sociais e conter a de-

magogia anacrônica da luta de clas-
ses, muito em voga na América Lati-
na. Se a emergência da classe C é um
processo sustentável, só o tempo dirá.
O que se pode atestar com certeza é
que essa transformação deu novo âni-
mo à economia, despertando o surgi-
mento de negócios, criando empregos
e aproximando o Brasil de uma verda-
deira economia de mercado. Diz o fi-
lósofo Roberto Romano, da Unicamp:
"Um país em que a classe média dimi-
nua está fadado à estagnação social e
econômica. O desafio agora será inte-
grar essa massa populacional à produ-
ção de bens e serviços mais elabora-
dos, com investimento em educação
técnica, para que esse fenômeno não
seja passageiro". O cientista político

A PALAVRA PROIBIDA
O inchaço da classe C não explica, por si
só, a obsessão dos empresários em con-
quistá-la. Há um outro fator, igualmente
relevante. Dado um mesmo volume de
negócios, pode-se lucrar mais com ela
do que com as classes A e B, em quais-
quer setores da economia - do varejo às
finanças. Por uma simples razão. Tendo
menor poder de barganha, consumidores
menos abastados submetem-se a tarifas
e juros mais elevados. Tome-se o exem-
plo de um banco de grande porte já do-
tado de estrutura contábil e jurídica. Pa-
ra uma instituição com esse perfil, é mui-
to mais vantajoso conceder 1000 em-
préstimos de 1000 reais, sobre os quais
incidem taxas e juros maiores, do que
um único financiamento de l milhão de
reais - no qual o cliente, por ser prefe-
rencial, geralmente paga juros menores
e se livra das tarifas. Isso sem contar a
vantagem, para o banco, de dispersar o
risco de inadimplência em vários contra-

tos. Lucros maiores também se escondem
atrás de produtos mais baratos. Tome-se
o exemplo de uma das maiores compa-
nhias de higiene e limpeza do mundo, com
forte atuação no país. Embora os preços
de seus detergentes destinados à baixa
renda sejam 30% inferiores ao custo mé-
dio do produto no mercado, o retorno so-
bre o capital investido que proporcionam
é cinco vezes maior.

A classe C, portanto, é uma riquíssima
fonte de lucros. Desde, é claro, que consu-
ma bastante, e a crédito - hipótese que
só se verifica agora, depois de três déca-
das de estagnação econômica. Mas não é
tão fácil seduzi-la. Até o início do Plano
Real, eram raríssimas as pesquisas de
mercado voltadas à classe C. Hoje, são
maioria. Dessas pesquisas saem lições va-
liosas. A principal delas: seus integrantes
têm ojeriza aos termos "popular" e "pobre",
vetados nas campanhas publicitárias. Eles
preferem identificar-se como consumido-

Fábio Wanderley Reis, professor emé-
rito da Universidade Federal de Minas
Gerais, concorda: "O aumento do po-
der de consumo nas classes mais bai-
xas, associado à estabilidade da eco-
nomia, trouxe uma nova dinâmica so-
cial e resultou numa situação inédita
de redistribuição de renda". Trata-se,
segundo ele, de um marco na história

res de classe média - o que, de fato, são,
ainda que se situem nas camadas inferio-
res desse estrato econômico. Daí a resis-
tência estratégica dos empresários do se-
tor em admitir que vendem principalmente
produtos populares. É o caso de Luis Car-
los Batista, um dos maiores estrategistas
desse segmento. Sua rede de lojas no Nor-
deste carrega o sugestivo nome de Insi-
nuante. É uma espécie de Casas Bahia da
região, líder na venda de eletroeletrônicos
no Nordeste e o quarto maior varejista do
Brasil, atrás apenas das Casas Bahia, do
Ponto Frio e do Magazine Luiza. Ainda que
reconheça a "relevância enorme da classe



do país, que o coloca no limiar do de-
senvolvimento.

Existe uma relação direta entre o
progresso de um país e a força de seus
consumidores. Também há uma cone-
xão direta entre a sociedade de consu-
mo e o crédito. "Não existe crescimento
econômico sem crédito, e não há crédito
sem estabilidade", afirma Franck Rosez,
diretor de marketing da Cetelem. Em
2001, o total de crédito disponível na
economia brasileira representava 22%
do PIB (produto interno bruto). Em
2007, o porcentual chegou a 35% e, de
acordo com projeções do Banco Cen-
tral, no fim deste ano ele deverá atingir
40%. Esse avanço beneficiou mais as
classes baixas, para as quais crédito era,
até pouco tempo, atrás, artigo de luxo. g
"Os mais pobres tinham financiamento
curto, com parcelas muito altas. Hoje, g

C", Batista nega que sua companhia este-
ja umbilicalmente ligada aos produtos po-
pulares: "Nosso crescimento não vem só
da classe C, Vem muito da classe média
também. Eu quero pegar todas as classes".
Há quem discorde. A Insinuante ganha
muito dinheiro com o financiamento na
venda de seus produtos - 85% de tudo o
que é vendido na rede é financiado. Consi-
derando a preponderância da classe C en-
tre os tomadores de empréstimos no país,
deduz-se, assim, que a Insinuante depen-
de muito mais dos consumidores mais po-
bres do que faz parecer - paradoxalmente,
como uma estratégia para atrair justamen-

te esses consumi-
dores. "Hoje, no
varejo, ganha-se
muito mais com a
receita financeira.

Ela chega a ser mais importante que a ven-
da das mercadorias. Muitas vezes, os pro-
dutos são comercializados abaixo do preço
de custo para que a rede consiga manter
o cliente comprando a taxas financiadas",
diz Eugênio Foganholo, especialista em va-
rejo. Na venda de alguns produtos, as ta-
xas de juros no financiamento chegam a
mais de 80% ao ano.

Nos últimos quatro anos, a Insinuante
cresceu quase 200%. A pequena loja de
sapatos, aberta pelo pai de Batista em Vi-
tória da Conquista, no interior da Bahia,
em 1959, transformou-se numa empresa
gigantesca, que deve faturar neste ano l
bilhão de dólares e chegar à marca de 300
lojas no primeiro semestre de 2008. Inspi-
rado em Sam Walton, dono da maior rede
de varejo do mundo, a americana Wal-
Mart, Batista fiscaliza pessoalmente as
vendas na sede do grupo, um complexo de
mais de 100000 metros quadrados na

Grande Salvador. Na década de 80,
quando ainda tinha uma loja pequena
no centro de Salvador, o dono da Insi-
nuante- foi procurado por um vendedor
de anúncios da retransmissora local do
SBT, antiga TVS. Batista disse que pa-
garia pelos anúncios, desde que fossem
veiculados no programa dominical de
Silvio Santos. Missão praticamente im-
possível, pois o caríssimo cachê pela
locução do famoso Lombardí era inviá-
vel. Depois de muito jeito e muita lábia,
Batista chegou a uma solução inovado-
ra. Os anúncios foram veiculados no
programa, mas não pelo Lombardi origi-
nal, e sim por um imitador. Quando o
verdadeiro era chamado por Silvio San-
tos para ler as ofertas, o sinal nacional
do canal era cortado. O imitador entra-
va em cena somente na retransmissora
local. A operação foi tão boa que nin-
guém percebeu os cortes da programa-
ção, Hoje a Insinuante não mais recorre
a essa estratégia de guerrilha. É a maior
anunciante da região, com 1060 inser-
ções na TV por dia e 3 milhões de en-
cartes promocionais por mês.



os prazos se ampliaram.
as parcelas são menores e
a classe C consegue com-
prar mais produtos e ad-
ministrar a renda disponí-
vel", diz Henrique Frayha,
presidente da financeira
Losango, do banco HS-
BC. Há ainda o estímulo
dos programas sociais,
como o Bolsa Família e as
aposentadorias rurais. Es-
sa receita de ingredientes
positivos faz com que os
mais pobres tenham mais
dinheiro no bolso e acesso
facilitado a financiamen-
tos de longo prazo, ele-
vando o seu padrão de
consumo.

A boa notícia é que,
desta vez, tudo leva a crer
que não se trata de mais
uma bolha como as do
passado. Nem de um vôo
de galinha. Um sinal dis-
so é que, mesmo com a
crise financeira nos Esta-
dos Unidos, o Brasil de-
verá registrar em 2008
mais um ano de cresci-
mento econômico acelerado. Para o
economista Marcelo Neri. diretor do
Centro de Políticas Sociais da Funda-
ção Getulio Vargas do Rio de Janeiro,
um aspecto essencial que ajuda a enten-
der essa ascensão social é o aumento no
número de empregos formais. "Uma
firma que contrata alguém formalmen-
te não pensa em demiti-lo logo depois",
diz Neri. Isso é positivo porque, com
carteira assinada e emprego estável, o
trabalhador consegue planejar melhor
seu futuro e investir em seu bem-estar.
O economista, no entanto, preocupa-se
com outro aspecto: milhares de pes-
soas foram favorecidas pela política do
governo de dar reajustes acima da in-
flação para o salário mínimo, o que be-
neficiou fortemente os aposentados do
setor rural, principalmente no Nordes-
te. "O problema é que essa política tem
um custo fiscal muito grande. Não dá
para sustentá-la eternamente'1, alerta
Neri. "Não é interessante promover a
ascensão dessa faixa da população com
dinheiro público. Os programas sociais
do governo devem ser dirigidos à popu-
lação de indigentes."

Seja qual for o combustível desse
avanço, ele estimulou o surgimento de

EMPREGAM E PATRÃO Até 2004, o paraense Mário Pereira ganhava 450 reais
por mês vendendo frutas e hortaliças numa banca do mercado Ver-o-Peso, em Belém.
Naquele ano, começou a trabalhar como administrador de um pequeno porto da
cidade. Enquanto dá expediente, deixa um funcionário cuidando da banca no mercado.
Resultado: sua renda quadruplicou. Animado, fez uma grande reforma em sua casa.
"Agora, tenho acesso a crédito", comemora Pereira.



DA MULTIPLICAÇÃO
A família Silveira de Porto Alegre vivia
até 2006 com apenas 600 reais por
mês, valor que exigia um estilo de vida
espartano. No ano passado, Monique,
de 23 anos, e seu irmão Fransces, de
22, conseguiram emprego. Dispondo de
apenas 1200 reais por mês, a família
comprou computador, TV, DVD, geladeira,
microondas, máquina de lavar e trocou
o carro. Tudo financiado. "Dividimos as
contas. Cada um de nós comprou um
produto", diz Monique (na foto, no centro).

DE GIRO
O carioca Joelson Máximo, de 33

anos, trabalha como motoboy desde
1996. Nunca havia ganho mais que

600 reais por mês. Em 2007, juntou-
se a dois amigos e abriu uma empre-
sa de entregas rápidas. Eles financia-

ram três motocicletas e foram em
busca de clientes. Hoje, Joelson retira
2000 reais por mês. O dinheiro extra
o ajudou a terminar a construção de
sua casa, na região metropolitana do
Rio de janeiro. "É a primeira vez que

vejo minha vida melhorar", diz.

novos negócios em todo o país, mas
principalmente onde as políticas so-
ciais se fazem sentir com mais forca,
no Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Lojas que tinham alcance local estão
se transformando em poderosas redes
regionais tendo "como cliente primor-
dial os consumidores da classe C. Es-
ses emergentes do comércio carregam
nomes ainda pouco conhecidos no Su-
deste. Entre eles estão a insinuante. lí-
der no varejo de eletroeletrônicos no
mercado nordestino ( leia texto na pág.
86); a Hermol, de móveis e decoração:
o Armazém Pará e a Cimfel, de mate-
riais de construção; a Farmácia dos Po-
bres, entre outros. Todos ganham força
graças a essa nova classe consumidora.
A multinacional suíça Nestlé criou to-
da uma nova linha de produtos para
atingir as camadas mais populares. A
Cyrela, construtora especializada em
imóveis de alto padrão, anunciou a
criação da Cytec, voltada para a classe
C. Há razões de sobra para tanto inte-
resse. De acordo com a consultoria Da-
ta Popular, a classe C apresentou o
maior crescimento de renda em com-
paração com as demais classes. Desde
2002, houve um aumento de 31% nos

rendimentos desse grupo
— acima da média nacio-
nal, de 21%. Até o ano
passado, foram cerca de
100 bilhões de reais a
mais na massa de renda
dessas pessoas.

O sociólogo alemão
Max Weber (1864-1920)
descreveu as pessoas ex-
cluídas do mercado de
consumo como os "nega-
tivamente privilegiados",
cuja subsistência dependia
do estado. E desse lama-
çal econômico que conse-
guiram escapar 20 mi-
lhões de brasileiros que
migraram das classes D e
E para a C nos últimos
dois anos. Com o recém-
adquirido acesso ao con-
sumo e à informação, es-
pera-se que esses brasilei-
ros cortem o cordão um-
bilical que os liga ao esta-
do. Que se tornem, enfim,
cidadãos autônomos. •

Text Box
Fonte: Veja, ano 41, n. 13, p. 82-89, 2 abr. 2008.




