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» VIVIANE FAVER

E les viram a renda cres-
cer e experimentaram,
nos útimos anos, um
poder de compra que

nunca tiveram antes. Agora, o
objetivo é também empreender
– de preferência no varejo. Es-
tudo do instituto Data Popular
mostra que dos quase 20 mi-
lhões de brasileiros dispostos a
abrir um negócio varejista,
58,3% são integrantes das clas-
ses C e D. No que se refere ao ti-
po de negócio, 40,9% dos entre-
vistados deseja montar uma
empresa familiar, seguida pelo
escritório em casa, com 18,2%.
Especialistas, no entanto, reco-
mendam estudo de mercado
para conhecer bem os gostos
dos clientes.

O certo é que, hoje, mais do
que apenas consumir, este
grupo social pretende ganhar
dinheiro com consumo de
seus pares. Motivos há de so-
bra. Dados do Centro de Políti-
cas Sociais da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV ), confirmam
que as classes C e D, outrora
vistas com pouca importância
pelas grandes empresas, viram
sua renda crescer bastante nos
últimos anos. Além disso, re-
presentam mais da metade da
população brasileira. 

O consultor Luiz Góes, da
consultoria Gouvêa de Souza
(GS&MD), associa a expansão
do varejo nos últimos anos à
elevação da renda, estabilida-
de econômica e dos níveis de
emprego, fatores que benefi-
ciaram diretamente essa par-
cela da população. “Com a
perspectiva de contínuo cres-
cimento da renda desses con-
sumidores, teremos um mer-
cado de quase 113 milhões de
pessoas nessa nova classe mé-
dia até 2014”, avalia.

De acordo com o consultor,
essa classe emergente começa
a experimentar novos produ-
tos em diferentes categorias e
se encontra em um período de
mudança de hábito. Góes afir-
ma que o crescimento do po-
der aquisitivo estimulou o con-
sumo, que pode ser refletido
no significativo aumento da
massa salarial do trabalhador.

“De uma forma geral, são
pessoas jovens, inseridas no
mercado de trabalho formal e
com nível de escolaridade
maior – e dispostas ainda a ele-
vá-lo. Além disso, são exigentes
na hora de consumir e de deci-
dir onde investir o dinheiro”,
afirma o consultor.

Ele lembra também que, na
hora das compras, a diferença
entre as classes diminuiu. “Em
relação às compras de um car-
rinho de compras da classes,
percebe-se que a diversidade
de tipos de mercadorias desse
grupo social é praticamente

nicas de vendas para trabalha-
rem comigo”, diz.

A estratégia de investir na
família deu retorno, conta
Santos, e a empresa familiar
logo inaugurou um segundo
ponto de venda no mesmo
bairro, que está no comando
dos irmãos. “Ao comprar a
segunda loja, eles já estavam
preparados para assumir par-
te dos negócios.  E assim
aconteceu até que conseguis-
se dar oportunidade para to-
da a família”, afirma.

Também foi  necessário
contratar mais vendedores.
“Com o aumento do número
de clientes tivemos que con-
tratar  mais  gente até para
não comprometer a qualida-
de do atendimento.”  Em
2011,  a  marca obteve um
crescimento de 15% nas ven-
das em relação ao ano ante-
rior, revela o empresário. “Pa-
ra este ano, projeto um au-
mento de 30% frente ao ano
passado”, completa.

Biscoito

Especializada no varejo de
biscoitos, balas e doces a pre-
ços populares, a Toca do Bis-
coito possui pontos em di-
versos bairros do Rio de Ja-
neiro. Apesar de atrair uma
ampla variedade de clientes,
a maioria da clientela é com-
posta pelas classes C e D. 

"São trabalhadores que
buscam opções de lanches
rápidos com baixo custo. Eles
têm menos dinheiro para gas-
tar, mas, no final das contas,
ganho no volume de vendas”,
comenta o diretor da Toca do
Biscoito, Miguel Yazeji.

Ele conta que percebeu o
aumento de consumo na
classe C em 2009, ano em que
obteve crescimento mais ex-
pressivo das vendas. “A con-
corrência também aumento,
não posso negar, com surgi-
mento de mais lojas espe-
cializadas nesse público”, diz
Yazeji ,  acrescentando que
precisou investir  em um
atendimento diferenciado e
em um mix de produtos ade-
quado para continuar com
sua clientela.

“Percebemos que a necessi-
dade dos clientes mudou. Eles
estão mais exigentes. Com o
aumento do público, a rede
cresceu, o que nos obrigou a
contratar mais mão de obra.”

Em 2011, o faturamento da
rede subiu 30% frente a 2010
e, segundo Yazeji, a expectati-
va para 2012 é de alta de pelo
menos 30%. “Depois de estru-
turarmos a empresa, retoma-
mos o processo de expansão.
Iremos participar da feira Rio
Franchising e esperamos assi-
nar 10 contratos de franquias
até o final do ano”, diz.

igual na atualidade”, avalia
Góes, acrescentando que, no
passado, os mais pobres se pri-
vavam de certas categorias de
produtos, como alimentos in-
dustrializados, para conseguir
virar o mês no azul. “A classe C
tem acesso aos mesmos pro-
dutos, talvez com uma fre-
quência de compra um pouco
menor”, completa.

Quem pensa que o desejo
das classes C e D é ter um po-
der de compra similar ao da A,
diz o consultor, está bastante
enganado. “Eles não acham
inteligente pagar mais caro
por um produto só porque é
de uma marca bacana. Se a
qualidade da mercadoria for a
mesma, eles partem para gri-
fes menos conhecidas”, conta.

Trajetória

A marca de lingeries e rou-
pas íntimas Sai de Baixo co-

meçou suas atividades ven-
dendo para camelôs e sacolei-
ras em Duque de Caxias por
volta de 1996. Foi nesta época
que o proprietário, Joel Santos,
colocou as primeiras bancas
em feiras e montou um ponto
fixo de vendas. A estratégia
inicial, que parecia arriscada,
foi a de negociar os produtos
por um preço 20% menor do
que havia comprado. “Em uma
semana já tinha vendido todo
o estoque”, diz Santos, acres-
centando que a ideia era ga-
nhar o público.

Depois de ter conquistado
uma clientela cativa, o empre-
sário conseguiu barganhar
preços melhores e convidati-
vos, recuperando o investi-
mento logo nas primeiras se-
manas. “Consegui comprar
minha primeira loja em Du-
que de Caxias dessa forma.
Depois, paguei um curso para
meus irmãos aprenderem téc-

Classes C e D vão às compras
mas querem empreender

VAREJO

Com a perspectiva de contínuo crescimento
da renda desses consumidores, teremos um
mercado de quase 113 milhões de pessoas
nessa nova classe média até 2014.”

Luiz Góes
Consultor da Gouvêa de Souza (GS&MD)

DIVULGAÇÃO

Pesquisa mostra que, dos quase 20 milhões de brasileiros dispostos a abrir um 
negócio varejista, 58,3% são desse grupo social. A maioria quer uma empresa familiar

PRATELEIRA

Entender o processo de desenvolvimento da econo-
mia brasileira não é fácil. Ainda assim, de maneira di-
dática e explorando os conceitos de forma objetiva,
Introdução à economia brasileira tenta explicar esse
caminho ao abordar temas como a origem e desdo-
bramentos da dívida externa, inflação, câmbio e dis-
tribuição de renda, entre outros. O autor procura ex-
plicar o funcionamento do mercado com base em
uma linha do tempo, sendo indicado a estudantes de
diversos cursos, como ciências sociais, administra-
ção, economia e ciências contábeis.
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LEITOR PERGUNTA

O Brasil parou. Mais de 30 categorias de servidores
públicos bateram pé e cruzaram os braços. Entre elas, a
Polícia Federal, a Receita, as universidades. Todos
querem revisão de salário. Brasília virou palco das
reivindicações. Na Esplanada dos Ministérios, os fun-
cionários fazem passeatas, exibem faixas e anunciam
aos quatro ventos o que esperam do governo.
Para serem ouvidos nos gabinetes, recorrem a alto-
falante. Ninguém sabe se Dilma & cia. põem tampão
nos ouvidos. Quem não põe reclama do barulho e da
monotonia. A música "Índia da pele morena / sua boca
pequena que eu quero beijar" não dá folga. No meio do
tumulto, pintou uma dúvida. Qual o plural de alto-
falante? É alto-falantes.

Alto e bom som
Olho vivo! Os grevistas proclamam alto e bom som que
não voltam ao trabalho de mãos vazias. Viu? A ex-
pressão é alto e bom som. Com ela, o "em" (em alto e
bom som) não tem vez. Xô! Xô! Xô! 

Por falar em greve…
Sabia? Greve se chama greve por influência do francês.
Os trabalhadores parisienses costumavam se reunir na
Place de Grève. Ali faziam de tudo. Protestavam. Apre-
sentavam reivindicações. Os desempregados exibiam
os braços cruzados. Em 1803, a praça mudou de nome.
Virou Place d´Hôtel-de-Ville. Não deu outra. O sub-
stantivo próprio virou comum. E se mantém até hoje.

A hora da verdade
Ufa! O julgamento do mensalão se aproxima da fase
mais emocionante. Depois do festival de acusações e
defesas, chegou a hora das sentenças. São 38. Os men-
saleiros tremem nas bases. O veredicto não tem meio-
termo. É condenação ou absolvição. Enquanto a de-
cisão não vem, vale repetir que uma letra faz a difer-
ença. Muitos trocam o l pelo r. Em vez de absolver, es-
crevem absorver. 
Nada feito. A duplinha tem a mesma origem. Vem do
latim. Mas não se conhece nem de elevador. Absolver,
de absolvere, quer dizer perdoar, remir, inocentar. Ab-
sorver, de absorbere, significa consumir, sorver, recol-
her em si. O dono do r tem família interessante. Entre
seus membros, sobressaem absorto e absorvente.

Alemanha
Que canseira! Há cinco anos, a União Europeia vê de-
spencar o PIB, a produção e os empregos. As teorias
conhecidas mostram-se impotentes para dar resposta
eficaz ao problema. A crescente deterioração do
quadro não acende luz no fim do túnel. A Alemanha,
que vem sustentando o bloco, anunciou: "Sou re-
sistente, mas não super-resistente". 
Ops! Por que super-resistente se escreve assim, com
hífen? Porque o prefixo super é maria vai com as out-
ras. Exige o tracinho em duas ocasiões. Uma: quando
seguido de h (super-homem, super-herói,  super-
história). A outra: quando duas letras iguais se encon-
tram (super-região, super-rico, super-racional). 

Do mesmo time
A regra do super vale para boa parte dos prefixos. Veja:
mini-história, anti-histeria, extra-humano, semi-hos-
pitalar, pseudo-herói, extra-habitual, contra-ataque,
sub-bloco, micro-ondas, semi-irregular, hiper-rico, in-
ter-racial.
No mais, é tudo colado. Assim: supermercado, mini-
carro, minissaia, internacional, semicírculo, antigri-
pal, pseudomédico, extraconjugal, hipersaudável, mi-
croestrutura. 
Moral da história: No emprego do hífen, os iguais se
rejeitam. Xô! Os diferentes se atraem. Vêm!

Na frase: "Informamos que foram encaminhadas 360 manifestações",
como fica a escrita por extenso do numeral? Emprego-o no masculino
ou no feminino ao me referir às manifestações? 

EVELYNE, LUGAR INCERTO 

O numeral concorda com o nome a que se refere: dois livros, duas
mesas, trezentas e sessenta manifestações, um milhão de vezes, dois
milhões de crianças, dois milhares de declarações.

Nós queremos 

por Dad Squarise
dad.squasisi@correioweb.com.br

RECADO

"Quem apostou na morte do livro
morreu antes"

Zuenir Ventura

Dicas de
Português

Blog da Dad www.correiobraziliense.com.br
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 ago. 2012, Seudinheiro, p. B-12.




