
MERCADO40. 8 DE NOVEMBRO DE 2010

A segunda maior classe so-
cial do Brasil promete aquecer 
ainda mais o varejo no final do 
ano, com intenção de compra 
de produtos de maior valor 
agregado e ceia mais farta. A 
turma do carnê e do “busão”, 
do PF ou da marmita, que antes 
vivia praticamente à margem 
da sociedade de consumo, 
ganhou renda e status e deve 
ser responsável por uma fatia 
importante das vendas de fim 
de ano, que devem bater recor-
de em 2010. 

A classe D, a segunda mais 
volumosa do País – são quase 
60 milhões de brasileiros, 35% 
da população –, está atrás ape-
nas da prestigiada classe C e já 
tem massa de renda de R$ 381 
bilhões em 2010. O valor corres-
ponde a 28% do total de R$ 1,38 
trilhão e pela primeira vez supe-
rou a classe B, detentora de 24%. 
”Este será o Natal do ‘eu posso’. 
Os consumidores têm condi-
ções, crédito e estão otimistas”, 
destaca Renato Meirelles, sócio-
diretor do Data Popular, insti-
tuto com foco no consumo das 
classes emergentes.

Entre as intenções de com-
pra de fi nal de ano da classe D, 
com renda familiar entre um e 
três salários mínimos, produtos 
como TV de plasma, LCD ou 
LED, geladeiras, computadores, 
celulares e até motos e carros 
ganham destaque (ver qua-
dro). Pesquisa do Data Popular 
feita com cinco mil pessoas por 
telefone, em todo o Brasil, mos-
tra que quase 20% das famílias 
da base da pirâmide preten-
dem comprar um aparelho de 
televisão com tecnologia mais 
moderna, 35% desejam uma 
geladeira nova e 29% querem 
um computador – mais do que 
o dobro dos consumidores das 
classe A e B juntas. 

“O equipamento é visto como 
um investimento para as classes 
C e D. Não é um gasto, mas uma 
forma de melhorar de vida”, diz 
Meirelles. Confirmando a alta 
procura, dados da Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica 
e Eletrônica (Abinee) mostram 
que em 2010 o mercado de PCs 
no País deve fi car em 14 milhões 
de aparelhos, 17% maior que no 
ano anterior.  

Os preços mais baixos dos 
aparelhos também devem atrair 
os consumidores da base da 
pirâmide. Levantamento feito 
pela empresa de pesquisa de 
preços Shopping Brasil mostra 
que as cotações de oito pro-

O Natal da Classe D
Consumidor com renda entre 1 e 3 mínimos vai comprar mais TVs de plasma e computadores

Andrea Martins

dutos (cinco televisores e três 
máquinas fotográficas) estão 
quase 50% menores do que há 
12 meses. Porém, produtos da 
linha branca, como geladeiras 
e lavadoras, tiveram alta de 
quase 9% na média de preço 
do período.

“A queda mais signifi cativa 
ocorreu nos televisores. As ino-
vações constantes justifi cam a 
queda de preços nas tecnologias 
anteriores, assim como o timing 
de reposição, ou seja, a troca da 
antiga por uma nova”, explica 
Minoru Wakabayashi, diretor 

geral da empresa e responsável 
pela pesquisa. 

O único ponto que merece 
atenção na questão do consu-
mo da classe D é o marketing. 
Segundo Meirelles, a comuni-
cação para esta classe social 
“é uma lástima”. “Da indústria, 

ninguém fala com este públi-
co. O varejo já se comunica 
porque tem a barriga no bal-
cão”, enfatiza o representante 
do Data Popular. 

Panetone e cerveja 
A ceia promete ser mais far-

ta e completa também na mesa 
dos emergentes. No carrinho 
de compra do consumidor da 
classe D já entram 90% das ca-
tegorias da classe C: são 37 tipos 
diferentes de produtos contra 
40 itens comprados pela nova 
classe média. Os consumidores 
das classes A e B compram ape-
nas dois produtos diferentes a 
mais do que os emergentes. 

Quem comemora é o setor 
supermercadista, que espera 
crescer 12,54% em faturamen-
to nas vendas durante o perío-
do de festas de final de ano. O 
otimismo do setor está maior 
do que em 2009, quando a ex-
pectativa de incremento foi de 
7,9%. “Tradicionalmente, festa 
de final de ano é a melhor data 
para o setor supermercadista. 
Neste ano, há um otimismo 
adicional por conta do bom 
desempenho da economia e 
também devido à ascensão das 
classes D e E ao mercado de 
consumo. Nada mais natural 
que a mesa seja mais farta em 
2010”, afirma o superintenden-
te da Abras, Tiaraju Pires. 

Para abastecer as gôndo-
las para o consumo de final 
e ano, os supermercadistas 
aumentaram as compras de 
todos os produtos de Natal. 
Entre os itens mais compra-
dos, destaque para cerveja 
(encomendas 15,2% maiores 
em relação a 2009), panetone 
(14,1% a mais), refrigerante e 
bacalhau (ambos com 13,8% 
de aumento). A valorização do 
real também está modifi cando 
o paladar dos consumidores: os 
supermercados encomendaram 
12,1% a mais de produtos im-
portados para o fi nal de ano, 
entre azeites, azeitonas, quei-
jos, entre outros. 

Com a queda na taxa de 
desemprego, o aumento real de 
renda e o incentivo ao crédito, 
os consumidores sentem-se 
mais seguros para gastar no fi -
nal do ano. Além disso, a injeção 
de R$ 102 bilhões na economia 
provenientes do 13º salário é 
outro fator de incentivo ao con-
sumo. Só na Região Metropoli-
tana de São Paulo (RMSP), a 
expectativa é que as vendas de 
Natal alcancem R$ 14 bilhões, 
aumento de 6% em relação a 
dezembro de 2009, segundo 
a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Feco-
mercio). Para Fabio Pina, as-
sessor econômico da entidade, 
a quantidade e qualidade dos 
presentes de fi nal de ano serão 
maiores. “Neste Natal, vamos 
ter mais sacolas”, aposta.

Shoppings investem R$ 420 milhões
Para atrair os consumido-

res com bolsos cheios e ávi-
dos por gastar, os shoppings  
centers já estão em ritmo 
natalino, a maioria desde o 
início da segunda quinzena 
de outubro. Segundo a Asso-
ciação Brasileira de Lojistas 
de Shopping (Alshop), os 725 
estabelecimentos do Brasil 
deverão gastar este ano cerca 
de R$ 420 milhões em ações 
promocionais e de marke-
ting, aproximadamente 5% 
a mais do que o registrado 
em 2009. 

também contribui para este ce-
nário. Até o fi nal do ano, serão 
25 novos centros de compras, 
com mais oito mil novas lojas 
– já são 99 mil pontos de venda 
atualmente. Até 2012 serão 
cem novos estabelecimentos 
em muitas cidades e regiões 
que nunca foram atendidas 
por este mercado. Municípios 
como Paranavaí (PR), Rio 
Branco (AC), Barretos (SP), 
Marabá e Parauapebas (ambas 
no PA) vão ganhar centros 
de compras para impulsionar 
o varejo regional.           (AM)

Intenção de compra — Classes D/E
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A previsão da associação é 
de um crescimento de 12% nas 
vendas de fi nal de ano, ante o 
mesmo período de 2009. O fatu-
ramento em 2010 deve chegar 
aos R$ 90 bilhões. “O crescimen-
to da massa salarial, principal-
mente nas classes C e D, além 
do crescimento do PIB na casa 
de 7% vai garantir que este seja 
o melhor Natal dos últimos dez 
anos”, comemora Nabil Sahyoun, 
presidente da Alshop. 

Além da facilidade de crédito 
e do aumento de renda, a contí-
nua chegada de novos shoppings 

Fonte: Data Popular (5 mil entrevistas por telefone, em todo o Brasil, durante o segundo semestre de 2010)
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