
Classes C e D podem manter preços baixos 
 
O Walmart mantém a inflação sob controle nos EUA; o mesmo pode acontecer no Brasil 
 
O varejo está diante de uma mudança de paradigma, com a melhor distribuição de renda para 
as classes C e D nos últimos anos. Este estrato da população tem uma demanda reprimida de 
bens duráveis, que fará os grandes grupos trabalhar para eles. "Esse consumidor não vai 
trocar eletrodoméstico. Ele vai comprar o primeiro eletrodoméstico. Isso tem muito impacto no 
mercado e o varejo tem de se preparar para atender esse novo público, que não permite 
trabalhar com margens de lucro muito altas", explica o professor da UFRJ, David Kupfer. 
"Basta ver que o consumo per capita de alguns itens ainda é baixo no país, como no caso de 
itens de plástico", lembra Kupfer. Este seria outro fator que explica a necessidade de ganhar 
escala por parte das grandes redes de varejo. 
 
Oligopólios 
 
A necessidade de atender a esta classe seria também a garantia de que a consolidação das 
redes de varejo de bens duráveis não traria efeitos negativos para os preços ao consumidor. 
Ao contrário. O Walmart, por exemplo, tem fama de controlar a inflação nos Estados Unidos. 
"Em geral, oligopólios tendem a baixar o preço de mercadorias", diz Fábio Pina, economista da 
Fecomercio. 
 
É fato, entretanto, que Casas Bahia e Pão de Açúcar já eram grandes balizadores de preços 
para a indústria na hora de negociar as compras. Juntas, ganham mais poder ainda. 
 
A grande dúvida, em todo o caso, é o que vai acontecer com as redes menores de bens 
duráveis. Para Kupfer, elas têm espaço para competir, uma vez que investem na 
personalização do atendimento, algo que grandes redes nunca vão conseguir fazer. 
 
As condições para competir de grandes e pequenas, entretanto, tendem a ser desiguais a 
partir do momento que grupos de grande porte podem captar recursos mais baratos no 
exterior e podem financiar as compras de mercadorias em outros patamares, observa Antônio 
Carlos Borges, diretor-executivo da Federação do Comércio do Estado de São Paulo 
(Fecomercio) que não vê com simpatia a consolidação de grandes grupos. 
 
O pequeno varejo, entretanto, já teve de lidar com outro tipo de competição, do comércio 
eletrônico, que ganhou força nos anos 2000, e que já exigia uma mudança de postura, observa 
o economista Altamiro Carvalho. A consolidação de grandes redes é mais um lance no 
tabuleiro que levará à maior profissionalização do setor. 
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