
CLEIDE CORDEIRO mora em Brasília
com seus dois filhos, de 6 e 3 anos, e
há pouco ganhou mais um bom motivo
para freqüentar a casa de seus pais. Em
maio, o pai e a irmã mais nova junta-
ram suas economias e compraram um
computador para a família. "Ajudei
a escolhê-lo, com a indicação de um
amigo, e aproveito o tempo livre para
me entreter na Internet e ensinar meus
filhos a usá-lo", conta.

A história de Cleide é semelhante à
de outras 800 pessoas ouvidas no ano
passado pela empresa de computadores
Positivo Informática, de Curitiba, in-
teressada em saber como atrair a fatia
da população que agora se vê apta a
comprar seu primeiro computador, e
que em 2007 representou 2/3 das ven-
das da empresa. Com investimento de
R$ l milhão e sete meses de pesquisa,
a Positivo chegou ao PC da Família,
lançado em maio deste ano, que tem
características particulares: preço a
partir de R$ 999 e acesso a um portal
exclusivo gratuito que reúne conteúdos
como fábulas e fotoblog, orientação
financeira, dicas de psicóloga e seção
de receitas.

"Esse segmento quer um computador
para compartilhar. É um símbolo de status
na casa", conta César Aymoré, diretor
de marketing da Positivo Informática.
É com a ajuda desse produto que a
empresa busca alcançar 25% de cresci-
mento este ano, já que "apenas 22% dos
domicílios dessa classe econômica no

Brasil têm computador, o que significa
que existe um grande mercado para ser
explorado", completa Aymoré.

A Positivo não está sozinha na disputa
pelo potencial de compra da família de
Cleide e de milhares de outras seme-
lhantes. Desde o começo da década, e
numa tendência clara de alta, a letra C
que identifica essa camada da popula-
ção brilha nos olhos dos empresários
como sinônimo de consumo. Números
para alimentar esse otimismo é que
não faltam. Um estudo recente feito
pelo Ipsos Public Affairs a pedido da
financeira Cetelem mostra que a clas-
se C brasileira aumentou de tamanho
de forma consistente e possivelmente
irreversível nos últimos anos. De 34%
da população em 2005 passou para 46%
em 2007. E, além de mostrar que há
mais gente na classe C agora, o estudo
apontou que a renda disponível dessa
camada da população também aumentou.
Era de R$ 122 em 2005, passou para
R$ 191 no ano seguinte, e para R$ 147
em 2007. Apesar da queda havida no
ano passado, na soma de todo o período
o crescimento foi de 20%, o que é um
percentual bastante significativo.

Diferentemente da época do lan-
çamento do Plano Real, quando essa
faixa da população começou a ver
seu poder de compra aumentar, mas
sob taxas de juros ainda altas e com
o posterior golpe de seguidas crises
financeiras, o panorama de hoje refle-
te um crescimento mais estável. "Em

primeiro lugar, o risco de desemprego
diminuiu para essas pessoas, o que as
estimula a assumir um endividamento.
Em segundo, a inflação baixa permite
que elas saibam com maior exatidão
qual é o tamanho de sua renda, um fato
inédito desde que esse índice de preços
passou a ser medido regularmente no
Brasil. E em terceiro lugar, ainda que
não seja espetacular, há uma efetiva
evolução da renda", diz Cláudio De-
decca, economista da Unicamp.

AMPLO POTENCIAL
Mais dinheiro, moeda estável e inflação
controlada, juntamente com a facilidade
de crédito, justificam os investimentos
que as grandes empresas têm feito para



conquistar a classe C. A Brascan Resi-
dential Properties, do grupo canadense
Brascan, por exemplo, é um caso em
pauta. Em abril deste ano, comprou
100% do capital social da MB Enge-
nharia, incorporadora imobiliária de
Goiânia. "O objetivo é expandir nos-
sa estratégia de negócios para incluir
maior diversificação geográfica e ter
mais envolvimento nos segmentos
médio e médio-baixo do mercado",
afirma Nicholas Reade, presidente da
construtora.

Segundo ele, hoje 30% dos lança-
mentos da empresa são voltados para
esses dois segmentos, para os quais são
oferecidos imóveis a partir de R$ 80 mil,
segundo critérios da própria Brascan.
O objetivo da companhia é aumentar
essa participação para 50% no curto
prazo, crescendo com o desejo de boa
parte desse público, que quer investir
em uma casa própria (ver quadro).

Para se ter uma idéia do tamanho e
do dinamismo desse mercado potencial,
basta olhar o valor dos créditos que a
Caixa Econômica Federal disponibili-
zará este ano para o setor imobiliário:
R$ 20,3 bilhões, a maior quantia de
sua história. Entre maio e junho, a CEF
promoveu uma feira imobiliária que
abarcou dez capitais. A soma de nove
delas até o começo de junho registrava
R$ 3,8 bilhões e 52,9 mil contratos de
financiamento fechados. A título de com-
paração, em 2006, por exemplo, foram
40,9 mil propostas de financiamento,
no valor de R$ l ,92 bilhão.

E as iniciativas se multiplicam. Uma
delas, que está entre as mais curiosas,
é a da Microservice, a maior fabricante
de CDs e DVDs da América Latina,
com vendas de US$ 450 milhões em
2007. A empresa resolveu desviar sua
rota e diversificar com uma fábrica de
motos para as classes C e D que vão de
scooters a modelos de 125 cilindradas.
Investiu R$ 30 milhões numa fábrica
com capacidade de produção anual de
20 mil unidades. Isaac Hemsi, presi-
dente da empresa, declarou à imprensa
que pretende testar o mercado. Ele está
certo de ter encontrado uma demanda
ainda desassistida.

Na área de alimentos, o destaque é
para investidas similares à da Nestlé,
que em 2005 identificou o desejo da



população de baixa renda de aceder
a seus produtos e lançou uma fórmula
similar ao leite Ninho em sachês de
200 gr - quando a lata tradicional leva
450 gr. Hoje o produto está entre os dez
mais vendidos pela empresa no Nordes-
te, com crescimento de 135% somente
em um ano. "Não há como negar que
esse aumento do poder de compra da
população também está dando novos
ares para o Nordeste, que pela primeira
vez em nosso estudo figurou no segun-
do lugar no ranking de consumo (com
18,2%), atrás do Sudeste (com 51,8%),
mas desbancando o Sul (16,8%)", conta
Marcos Pazzini, diretor-geral da consul-
toria Target Marketing.

Esse movimento também impulsio-
na o faturamento de empresas como o
mineiro Grupo Martins, cuja principal
atividade é a distribuição atacadista,
e que no ano passado cresceu 13,4%
focando-se principalmente no pequeno
e médio varejo. Para isso, investiu R$
57 milhões na renovação de sua frota e
no aperfeiçoamento da tecnologia para
manter o compromisso de passar pelo me-

nos uma vez por semana em cada cidade
brasileira para abastecer esses pequenos
negócios. "As classes C e D foram eleva-
das à posição de uma nova classe média,
capaz de alavancar o varejo nacional",
declara José Antônio Rossi Sales, vice-
presidente corporativo de Finanças do
Sistema Integrado Martins.

Outro braço do grupo Brascan, o Bras-
can Shopping Centers, que administra 16
shoppings no País, também segue o mesmo
caminho. Prova disso é a revitalização
que o grupo está fazendo no Madureira
Shopping, localizado na zona norte do
Rio de Janeiro, que tem como público-
alvo as classes populares. Para melhor
atender a esses consumidores, a empresa
está investindo cerca de R$ 40 milhões
na reforma do centro de compras, que vai
modificar o design interior do shopping,
com novo piso e teto, além de mudar a
fachada. Segundo o presidente da Bras-
can Shopping Centers, Bayard Lima, as
vitrines de algumas lojas do Madureira
Shopping são repletas de peças sem
qualquer ordenamento, mas não é mais
esse tipo de visual que a classe C quer.

"É um público que está trocando as lojas
de rua pelo shopping e com isso quer ser
melhor atendido", diz ele. De acordo com
Lima, a classe C começa a comprar em
lojas mais conhecidas, de marca, e por
isso ele também quer atrair esse tipo de
empresa. Além disso, Lima afirma que
o consumidor da classe C quer encontrar
nos shoppings que freqüenta lojas de
utensílios domésticos e de decoração,
para mobiliar os imóveis que agora está
conseguindo comprar.

Tanto Lima quanto Reade, do Grupo
Brascan, vêem o futuro do consumo da
classe C como promissor, desde que os
juros sejam baixos, permitindo um longo
prazo de pagamento. "O importante é
fazer com que a prestação caiba no bolso
do consumidor", afirma Reade. Isso por-
que o grande impulsionador das compras
desse segmento ainda é a possibilidade de
pagar em várias prestações e, preferen-
cialmente, sem juros. "Além dos setores
bancários e de telecomunicações, que
antes concentravam a demanda de nos-



sos serviços, vemos hoje um interesse
crescente das empresas de varejo por
produtos de business analitic e risco
de crédito, indicando que esse tipo
de estudo já não está concentrado só
nos segmentos A e B", diz Marcelo
Mendes, diretor comercial no Brasil
do fornecedor norte-americano de
sistemas SAS.

Essa velha tendência que se torna
possível em épocas de baixa inflação
tem migrado dos cheques pré-datados
para impulsionar o crescimento do
mercado de cartões de crédito de for-
ma notável, superando o aumento da
bancarização no País, que foi de 9,3%
de novas contas correntes em 2007 em
relação à 2006, segundo a Federação
Brasileira de Bancos (Febraban).

De acordo com a Associação Brasi-
leira de Empresas de Cartões de Crédito
e Serviços (Abecs), somente os cartões
emitidos por lojas (que, entre suas ca-
racterísticas, não exige que seu dono
tenha conta bancária) somavam 152
milhões em abril - um aumento de 21 %
em relação a abril de 2007 -, número
maior que o de cartões de crédito - 98
milhões, contra 84 milhões em abril
do ano passado. O uso do cartão como
instrumento de financiamento (ou seja,
para parcelar uma compra ou para uso
do crédito rotativo) já cresceu 49% este
ano em relação a 2007, acumulando um
saldo de crédito de R$ 53,3 bilhões até
março. "As características desse cres-
cimento, que atinge áreas do interior
do País, com um aumento do volume
do parcelamento sem juros e sobretudo
do número de cartões private label (de
lojas), indicam uma aderência às classes
C e D", diz Carlos Rodrigo Formigari,
diretor de Produtos da Abecs.

Esse cenário é um oásis num país que
sofre com uma demanda reprimida de
crédito em geral. Para se ter uma idéia,
ainda que tenha registrado um aumento
notável no último ano, de cinco pontos
percentuais, o crédito no Brasil, segundo
dados do Banco Central, representou
apenas 36% do PIB em 2007, quando em
países como o Chile essa taxa já alcançou
os 80%. O espaço para o crescimento do
crédito, portanto, ainda é grande, mas
num país em que as taxas de juros reais
estão entre as maiores do mundo, isso é
algo que poderia sair do controle.

Assim, a pergunta que se faz agora é se
esse crescimento do consumo da classe
C está fincado em bases reais, e se ela,
além do apetite, terá braços financeiros
suficientemente longos para envolver
todas as ofertas que hoje se mostram
à sua frente.

Para Dedecca, da Unicamp, a ten-
dência é de que os ingredientes que
mantêm a bonança da classe C perma-
neçam durante pelo menos os próximos
dois anos. "Atualmente os indicadores
apontam para um efeito duradouro, já
que um investimento robusto na econo-
mia retroalimenta o consumo", diz. "E
como o crescimento da renda da classe
C tampouco foi grande, não creio que
gerará um bolo de endividamento insus-
tentável que ponha o sistema financeiro
em risco."

Já William Eid, coordenador do Centro
de Estudos em Finanças da Fundação
Getúlio Vargas (FGV-SP), acha que a
forma que o aumento do consumo está
tomando não é saudável para o País.
"Ainda que seja um motor, o crédito não
é um sustentáculo bom para o crescimen-
to em países com baixa renda como o
Brasil", afirma.

Dedecca acha qu o Brasil tem formas
de controlar a pressão inflacionária dos
alimentos, já que "somos produtores de
bens agrícolas responsáveis pelo aumento
de preços, com exceção do trigo." Entre-
tanto, ele alerta que o grande risco está no
cenário internacional desfavorável. "Se
houver uma recessão nos EUA aberta e
intensa que leve junto a Europa e a China,
estaremos em perigo", diz. "As crises
costumam vir sem aviso, e até hoje não
ficou claro o grau de profundidade da
crise norte-americana", afirma Eid.

De qualquer forma, ainda que sem
percalços internacionais, o aumento do
consumo da classe C é um movimento
que deverá sofrer ajustes ao longo do
caminho. "Ainda este ano poderemos
registrar uma desaceleração momen-
tânea, quando a população passar a se
adaptar a seu grau de endividamento",
afirma Dedecca. Já estão surgindo sinais
da necessidade desse ajuste. Segundo
a Serasa, a maior empresa de análises
econômico-financeira do Brasil, a inadim-
plência dos brasileiros nos primeiros
quatro meses do ano cresceu 6,7% em

relação ao mesmo período de 2007.
Alerta com a euforia, o governo

declara que o recente aumento na taxa
anual de juros, o segundo no ano, para
12,25%, servirá não apenas para conter
a inflação, mas também para esfriar um
pouco o crescimento do consumo das
famílias para até 6%, compatíveis com
o crescimento da atividade econômica
do País. No último trimestre de 2007,
por exemplo, o aumento do consumo
das famílias foi de 8,6%, enquanto a
economia cresceu 5,4% no ano. Mas,
para Dedecca, o remédio usado pelo
governo é pouco eficaz. "A taxa de juros
que hoje os consumidores pagam é pelo
menos três vezes maior que a Selic. A
população não sabe qual é a incidência
disso em sua vida, e está muito mais
focada em avaliar se pode pagar o valor
das prestações", diz, lembrando que o
que poderia se ver afetado, isso sim, é o
ritmo dos investimentos no País.

"A atitude do governo é esquizo-
frênica, já que por um lado estimula o
crédito, e por outro aumenta a taxa de
juros para reduzir a pressão do consu-
mo", avalia Eid, lembrando de outras
medidas efetivas que poderiam garantir
o crescimento sem comprometer as
metas de inflação. "É preciso pensar na
redução dos gastos governamentais, no
combate à corrupção, nos desperdícios
de recursos que, se combatidos, surtiriam
efeito." O alerta faz sentido. Com uma
gorda dívida interna e gastos correntes
altos, é impossível reduzir os juros a
níveis civilizados, de forma a deixar o
crédito crescer naturalmente.

Mas, independente da ferramenta
adequada, e ainda que os brasileiros
tenham alguma tendência ao consumis-
mo que os impeça de aprender com os
erros - ou as dívidas - do passado, os
dois economistas apontam uma necessi-
dade urgente: a educação da população
brasileira sobre o custo financeiro do
consumo. "Peter Lynch já dizia que na
escola se ensina aritmética, mas não
poupança, e hoje é fundamental alertar
a população sobre a necessidade de
poupar", diz Eid. Sobretudo para que a
festa do consumo da classe C continue
sem risco de finalizar amarga como a
ressaca do dia seguinte. •

- Com Adriana Rodríguez
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