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mo do mercado inter
no tem alimentado o 
ânimo dos varejistas, 
que identificam um 
momento positivo em 
todos os segmentos. 

Até os supermercadistas, que, em ge
ral, registram crescimento vegetativo, 
devem fechar 2010 com um incremen
to de vendas em torno de 6% ao ano, se
gundo especialistas. A taxa é um pou
co inferior à projetada pela Associação 
Brasileira de Supermercados (Abras) 
no início do ano, quando a elevação es
tava estimada em 9%. Mesmo assim, o 
sinal é de bons tempos. 

Um fator principal resume essa di
nâmica: a atenção que o segmento está 
dando às classes C e D. "Comento sobre 
esses segmentos sociais desde a década 
de 1980. No entanto, eles sempre foram 
esquecidos pelas empresas. Somente 
nos anos 2000 começou a haver um des
pertar por parte do varejo e da indús
tria", conta o especialista em marketing 
de varejo Nelson Barrizelli, professor da 
Universidade de São Paulo (USP). 

Mais de 94,9 milhões de brasileiros 
que compõem o segmento, segundo da
dos da última Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad), relati
va a 2009. E em apenas um ano - de ju
lho de 2009 a julho de 2010 - essas ca

madas da população tiveram aumento 
médio de renda em torno dos 7,7%, con
forme a pesquisa da Fundação Getulio 
Vargas (FGV) "A Nova Classe Média: o 
lado brilhante dos pobres". 

Barrizelli acredita que a renda das famí
lias continua a ser insuficiente, porém, a 
expansão do crédito tornou-se o ingre
diente decisivo para o aumento do con
sumo. "Hoje, as pessoas podem comprar 



um produto em até 60 vezes, a depender 
do valor", diz. 

Com os holofotes voltados ao segmen
to, não foi à toa que o Grupo Pão de Açú
car iniciou o ano com a aquisição do íco
ne do varejo da classe C, a Casas Bahia. 
Após o início da integração - que tam
bém trouxe à tona insatisfações da famí
lia Klein nas negociações, que só teriam 
sido sanadas mais recentemente -, o gru
po tornou-se o principalplayer do varejo 

brasileiro. Com a iniciativa, o faturamen
to do novo gigante passa a 18,1 bilhões de 
reais e ele estará presente em 18 estados 
brasileiros, incluindo o Distrito Federal, 
com 1.015 lojas. Este ano, o grupo é no
vamente o mais votado no ranking das 
empresas mais admiradas e consolida-se 
em primeiro lugar tanto na opinião geral 
quanto dos executivos do setor. 

Em sexto lugar no ranking e em se
gundo no seu setor, a Casas Bahia, ain

da apontada individualmente pelos 
entrevistados, continua dando mostras 
de sua força nas vendas para a classe C. 
Analistas de mercado acreditam que a 
marca se focará nos ganhos de escala e na 
expansão para regiões pouco exploradas. 

Com participação de mercado na 
ordem de 46,4%, a BR Distribuidora vem 
em segundo lugar na votação geral. O 
segmento de distribuidores de combus
tíveis merece atenção pelo aumento de 
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