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De olho num filão de mercado
que tem um poder de consumo
até maior do que a classe B (R$
329,5 bilhões), algumas empre-
sas já estudam com maior aten-
ção o público de baixa renda.
“Embora de uns anos para cá te-
nha crescido muito a discussão
em torno da classe C, a Casas
Bahia está a serviço da base da
pirâmide social”, diz Michael
Klein, sócio da companhia.

O tíquete médio é de R$ 350.
A empresa possui grande parte
das 519 lojas nos centros das ci-
dades, mas têm uma quantida-
de expressiva nos bairros mais
afastados, como Capão Redon-
do e a favela de Paraisópolis.

Empresas de alimentação –
um produto básico com o qual a
classe D gasta 15% da renda –
também já miram esse merca-
do. “No Brasil, as classes C e D
apresentam um potencial de
consumo fantástico e com certe-
za fazem parte de nossa estraté-

gia de negócio”, diz o vice-presi-
dente de operações da Coca-Co-
la Brasil, Henrique Braun.

Entre as estratégias para bara-
tear o custo do produto, está a
embalagem de 3 litros. A garrafa
retornável, que pode ser utiliza-
da várias vezes, também tem da-
do certo.

“Em uma região de menor ren-
da, em que o preço é mais deter-
minante na decisão de compra,
o consumidor se dispõe a levar a
garrafa vazia até o ponto de ven-
da para adquirir um novo produ-
to”, diz Braun.

Marca própria. “Temos 43% de
penetração nas classes C e D
com os 1,2 mil produtos de mar-
ca própria. A marca própria já es-
tá bem consolidada na classe B.
O foco agora é a baixa renda”,
observa a gerente de marcas ex-
clusivas do grupo Pão de Açúcar,
Luciana Carneiro.

A principal barreira é a falta de
conhecimento do produto. “A
renda é baixa. A pessoa não pode
comprar algo que depois não gos-
te, então preferem não arriscar”,
diz. Por causa disso, o grupo tem
investido mais na divulgação das
marcas exclusivas.

Para tentar uma proximidade
maior com o público, a Nestlé
vai até bairros da periferia ven-
der kits com 40 itens. A empresa
tem 7 mil revendedores n o proje-
to “Nestlé Até Você”. “Mais de
200 mil lares, localizados nas re-
giões de menor poder aquisitivo,
são visitados quinzenalmente”,
informa a empresa.

A Porto Seguro também tenta
aproximar-se das comunidades,
com uma experiência na favela
de Paraisópolis (SP). Treinando
pessoas da própria comunidade,
a empresa negocia seus produ-
tos financeiros no local. Entre
eles, o “Vida Mais Simples”, segu-
ro de vida a partir de R$ 4 ao mês.

Na internet, a classe D tam-
bém ganha espaço. Segundo a
MOIP Pagamentos, empresa de
gestão de pagamentos na inter-
net, celulares são um dos bens
mais comprados. “A classe D já
representa 29% das vendas do
produto”, diz o CEO da compa-
nhia, Igor Senra. / Y.F.

● Moradora desde criança da
favela de Heliópolis, na zona sul
de São Paulo, Ana Paula do Car-
mo, de 24 anos, é uma típica bra-
sileira da classe D. Com renda
familiar abaixo de R$ 1.100, sua
família tira de seu salão de cabe-
leireiros e do lava-rápido de seu

marido, ambos na comunidade, o
principal sustento.

Somente há três anos, Ana
abriu sua primeira conta no ban-
co, na Caixa Econômica Federal.
“Queria trabalhar com as maqui-
ninhas de débito e crédito no sa-
lão”, lembra. Há um ano, abriu
sua segunda conta, na agência
do Bradesco da região, por in-
fluência da mãe, que já tinha
uma poupança no banco, e pela
proximidade da agência.

“Consegui um empréstimo de

R$ 3 mil para comprar aparelhos
e melhorar o salão”, diz. Há três
meses, realizou o sonho de com-
prar um carro. Agora o objetivo é
comprar um imóvel para abrigar
seu salão de beleza e sair do alu-
guel. A casa própria, um aparta-
mento em Heliópolis, deve ficar
pronta no ano que vem, mas não
foi financiada. “Comprei um bar-
raco por R$ 3 mil porque sabia
que a prefeitura ia desapropriar”,
conta a jovem, que cursou so-
mente o ensino fundamental. /Y.F.

Empresas criam
estratégias para
a baixa renda

Classe D já sonha com a casa própria
Aumento da renda ampliou consumo desse grupo, que hoje chega a R$ 381,2 bilhões; 72% querem crédito para a compra do imóvel
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Com um poder de consumo de
R$ 381,2 bilhões somente em
2010, o grande desejo da clas-
se D é a casa própria. Segundo
pesquisa da consultoria Quó-
rum Brasil, obtida com exclusi-
vidade pelo ‘Estado’, 72% das
famílias com renda de R$ 800
a R$ 1.020 por mês ambicio-
nam comprar um imóvel.

O aumento da renda ampliou
o consumo desse grupo da popu-
lação e também chamou a aten-
ção de algumas empresas e ban-
cos. Para especialistas, porém, o
acesso ao crédito de maiores va-
lores, como o imobiliário, ainda
é limitado.

“Essas pessoas que hoje estão
na base da pirâmide são tomado-
ras de crédito para a compra do
computador, moto, carro ou pa-
ra financiar viagens. Mas são cré-
ditos de valores menores”, expli-
ca o diretor de crédito imobiliá-
rio do Bradesco, Cláudio Borges.
“Agora é que eles começam a ter
alguma participação em termos
de financiamento imobiliário.”

A demanda reprimida é gran-
de. Borges acredita que pelo me-
nos 80% dos quase 6 milhões de
lares de déficit habitacional se-
jam da baixa renda. Mas o dinhei-
ro curto torna o sonho de muitos
distante. Estima-se que um imó-
vel para esse público custe, no
máximo, R$ 50 mil.

No Bradesco, a parcela míni-
ma do financiamento é de R$
200, o que, segundo cálculo de
Borges, permite que o cliente fi-
nancie uma casa de R$ 45 mil em
30 anos. Já numa simulação do

Itaú Unibanco, famílias com ga-
nhos de R$ 1.020 por mês não
conseguem obter o crédito, por
causa do comprometimento
muito grande da renda.

“A própria ascensão da classe
C influi nessa ambição. Quem
tem menor renda vê na televisão

os feirões, as ofertas de imóveis,
e passa a querer isso também”,
diz o diretor da Quórum Brasil,
Cláudio Silveira. “Mas, além de o
salário da classe D não ser sufi-
ciente, não há linhas de financia-
mento de valores tão baixos.”

Um terceiro problema seria a

regulamentação dos imóveis. Lo-
calizados geralmente na perife-
ria, grande parte das residências
de preço baixo não possuem to-
dos os documentos necessários
para o financiamento.

No Bradesco, apenas 3% dos
R$ 5 bilhões financiados até ju-

nho foram destinados à classe D.
A classificação do grupo, no en-
tanto, não possui um critério fe-
chado e nos bancos em geral se
estende a famílias que ganham
até três salários mínimos. “Já pe-
ga parte das pessoas na transição
para a classe C”, garante Silveira.

O que parte do mercado acre-
dita ter garantido maior acesso
da classe D é o programa do go-
verno federal Minha Casa, Mi-
nha Vida, que atende à faixa de
renda de até R$ 1.395. Segundo a
Caixa Econômica Federal, prin-
cipal banco envolvido no proje-
to, os recursos do Fundo de Ar-
rendamento Residencial vão pro-
duzir 400 mil unidades.

Segundo a Caixa, outras 67 mil
famílias já foram atendidas por
financiamentos com recursos
do FGTS, subsidiados pelo pro-
grama, e dessas 21 mil têm renda
inferior a R$ 1.100. Em 2008,
quando ainda não havia o progra-

ma, 47% das residências financia-
das eram para famílias de até
três salários mínimos, número
que aumentou para 60% em
2010, após o programa ter entra-
do em vigor.

Outros desejos. Os próximos
itens do ranking dos desejos são
a aquisição do automóvel e pro-
gredir na vida ou estudar, objeti-
vos que já são mais facilmente
alcançáveis. Além de estudar, o
grupo passa a se preocupar mais
em guardar dinheiro (18% dos
pesquisados), mas apenas 46%
realiza tal objetivo.

Pelo fato de boa parte da clas-
se D morar em locais considera-
dos violentos e também pela ren-
da ser insuficiente para passeios
mais distantes, muitos optam
por ampliar as possibilidades de
lazer dentro de casa, com a com-
pra de aparelhos de DVD, video-
games e computadores.

‘Quero imóvel
próprio para o
meu negócio’

R$ 381,2 bi
é o poder de consumo da classe
D, maior que da classe B

15%
da renda da classe D
é destinada
à alimentação

29%
das vendas de celulares
são para a classe D

Crédito. Ana Paula do Carmo, em seu salão de cabeleireiro, em Heliópolis: contas no banco

Consumidores da classe
D atraem interesse de
empresas de varejo,
alimentação, seguros e
até de internet
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● Oportunidade
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 out. 2010, Economia & Negócios, p. B11.




