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Muita gente notou, e de olho bem gordo, que a chamada classe C somou 86,2 milhões de 
pessoas no ano passado. O interesse era óbvio: apenas entre 2006 e 2007 ingressaram no 
mercado 20 milhões de novos consumidores, com dinheiro no bolso. A pesquisa que 
apresentou esses dados, a Observador Brasil 2008, elaborada pelo Instituto Ipsos, mostrou 
que essa classe C, que tinha uma folga no orçamento de R$ 122 em 2005, no ano passado 
passou a ter um extra de R$ 147. Sobra, portanto, consumidor com dinheiro no bolso.  
 
É verdade, por outro lado, que o empresário real não está interessado em saber se isso é 
inflação de demanda, ou qualquer outra, porque isso é conversa de economista. Porém, esse 
empresário tem muito interesse em saber se consegue atender a toda essa demanda e já 
pergunta se sabe mesmo atender a tamanha expansão do varejo.  
 
Os especialistas em varejo (várias universidades já criaram núcleos de análise desse assunto) 
avisaram faz tempo que é preciso enfrentar este despreparo. Este problema, aliás, não está 
apenas no ranking do Procon, sobre quais setores, ou quais empresas, colecionaram mais 
reclamações dos consumidores em determinado período. A maior questão nessa explosão do 
varejo é a própria incompetência para lidar com ela, que começa ao espantar o cliente da loja, 
perdê-lo para o concorrente ou, pior, perder a sobra para outro ramo de consumo, sem 
retorno.  
 
Um especialista em varejo resumiu o quadro desse espantar do cliente pela construção do que 
chamou de "a lógica dos dois problemas". O consumidor enfrenta uma deficiência qualquer, de 
atendimento ou de pós-venda; quando volta à loja ou ao prestador de serviço, ganha um 
segundo problema, sem resolver o primeiro. Nessa hora o consumidor não vira só um 
adversário do funcionário, vira inimigo, que deve ser tratado como tal.  
 
A lista dos campeões em reclamação do Procon prova isso. Não se explica a conta do telefone 
para o consumidor, o primeiro da lista, 4.405 reclamações em 2007, seguido pelo grande 
banco que fez muitas aquisições e nada explica para o novo cliente, 1.544 reclamações. O 
pior: quem trabalha em varejo repete que essas queixas não são nem 10% dos dramas do 
setor.  
 
É verdade que há razoáveis surpresas em tudo isso. Observe-se o exemplo do varejo dos 
bancos, um reconhecido nicho de eficiência no Brasil, que vende tecnologia de atendimento 
para o mundo inteiro. Apesar disso, é possível que um cliente de um grande banco, que não 
paga tarifa pelas aplicações que têm, não consiga resolver um simples problema de seguro de 
carro porque a gerente considerou a reclamação excessiva. Quando o cliente perguntou se era 
preciso fechar a conta para ser atendido, ouviu que não precisava sequer vir à agência, pois 
poderia "ir a qualquer uma da rede". Esse cliente vive a típica lógica dos dois problemas de 
que falava o especialista em varejo: não resolveu seu problema e ganhou mais um: como 
continuar a confiar a guardião tão desastrado a guarda do seu dinheiro?  
 
É verdade que os bancos perceberam há tempo os problemas da expansão do varejo e 
botaram as barbas de molho. Por exemplo, o diretor do Unibanco André Sapoznik, depois de 
reconhecer que "cliente bom não paga tarifa", afirmou que seu banco está de olho nos 
descontentes das novas fusões do setor, mas também afirmou, com serenidade, que o setor 
terá de "reequilibrar expectativas", porque as dificuldades são muitas para "desenvolver todos 
os processos compatíveis" para atender a toda expansão do varejo. Ele tem toda razão. E se 
bancos, com o patrimônio logístico que acumularam, enfrentam limites, imagine os demais 
setores.  
 
No Brasil, as empresas investiram mais, a massa salarial melhorou muito, mas resta aprender 
que o consumidor, além de direitos, tem também o poder de escolha. Insatisfação no consumo 
não tem limite. O que tem limite é o lucro da empresa, incluindo bancos, quando o consumidor 
exerce seu direito de opção.  
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