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Os manuais dedicados a ajudar os consumidores a administrar suas finanças pessoais ensinam 
que, em vez de comprar um bem a prazo e pagar um caminhão de juros ao lojista ou à 
financeira, é melhor fazer uma poupança com a mesma duração de tempo das prestações e 
quitar o produto à vista.  
 
No caso de pessoas de baixo poder aquisitivo, talvez a dica não seja tão adequada. Esperar 
desse tipo de consumidor uma disciplina financeira difícil de encontrar até mesmo em classes 
econômicas mais abastadas demonstra pouco conhecimento da realidade de quem paga carnê 
mensalmente.  
 
Para um operário, adquirir um televisor de tela fina, de cristal líquido, com 42 polegadas, ao 
custo de R$ 3 mil, em dez vezes iguais de R$ 300, equivale a um esforço econômico 
semelhante ao de uma pessoa de classe média que decide financiar a casa própria em dez 
anos.  
 
Em ambos os casos, os consumidores anteciparam a realização de um desejo. Um resolveu 
desfrutar de um aparelho com imagem de melhor qualidade para assistir ao seu futebolzinho e 
agradar à patroa, que pode ver a novela antes da partida. Outro realizou o sonho de morar 
num lugar que é só seu. E os dois toparam pagar a mais por isso. Em ambos os casos, 
dificilmente conseguiriam economizar a quantia despendida nas prestações durante dez meses 
- no caso do televisor - ou dez anos (no caso do imóvel).  
 
Não se trata aqui de fazer a apologia dos estabelecimentos comerciais que cobram juros de 
agiota. Mas de entender a motivação de alguém que anseia concretizar uma expectativa de 
consumo. Uma dondoca que paga milhares de reais por uma bolsa de pele de peixe da 
Amazônia é considerada esnobe. Um peão de obra que divide o valor da geladeira nova em 24 
vezes e, no final, paga quase três vezes o preço original do eletrodoméstico é tachado de 
burro. Qual dos dois é menos inteligente?  
 
No ano passado, quando as montadoras de automóveis quase não davam conta de atender às 
vendas no País, era comum ouvir comentários de intelectuais da área econômica acerca da 
iminência de um calote dos compradores que financiaram o carro em até cinco anos. Além 
disso, atribuiu-se a esses consumidores a responsabilidade pelo entupimento do trânsito das 
ruas de metrópoles como São Paulo - assim como pela piora das condições ambientais em 
decorrência do aumento da frota -, numa espécie de expiação de culpa dos demais 
proprietários de veículo.  
 
Procurar entender o comportamento de pessoas de menor poder aquisitivo pode contribuir não 
apenas para que diminuamos nosso preconceito. A rede de varejo Casas Bahia desde sempre 
fez isso. Foi tão bem-sucedida que virou objeto de estudo no mundo todo. Concorrentes 
multinacionais capitularam diante de seus métodos de análise de crédito, que incluem até 
mesmo quem não possui atestado de rendimento. A comprovação de endereço e da maior 
parte das informações prestadas por esses clientes, em geral, é feita pela equipe do caminhão 
que realiza as entregas das mercadorias - no caso de móveis, a varejista se encarrega de fazer 
também a montagem para seus fregueses.  
 
Outra estultice imputada à população de baixa renda era de que essa classe econômica aceita 
qualquer tipo de produto, sem preocupar-se com a qualidade. Ao pesquisar por que uma 
parcela de seus clientes parou de pagar os carnês, as lojas da família Klein descobriram que os 
produtos adquiridos pelos inadimplentes pifavam antes de serem quitadas as prestações. 
Sendo assim, os fregueses não se viam na obrigação de pagar por algo que não funcionava 
mais. Diante da constatação, a Casas Bahia trocou os fornecedores desses artigos.  
 
Grandes redes de supermercados de São Paulo surpreenderam-se com o significativo aumento 
das vendas de produtos de marca própria - normalmente mais barata que as convencionais - 
depois que exigiram que seus fornecedores melhorassem a qualidade desses itens, inclusive na 



apresentação dos produtos, antes guardados em embalagens capazes de afugentar até os 
ratos que ocasionalmente passeiam pelas prateleiras. Por isso, certifique-se de que sua 
estratégia para atingir o público de baixa renda não seja pobre.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 fev. 2009, Primeiro Caderno, p. A3. 


