
Os consumidores das classes A
e B se mostram incomodados
com algumas consequências da
ascensão econômica da classe
C, que passou a comprar produ-
tos e serviços aos quais apenas a
elite tinha acesso. É o que apon-
ta pesquisa do instituto Data Po-
pular feita durante o primeiro
trimestre, com 15 mil pessoas
das classes mais favorecidas.
De acordo como levantamen-

to, 55,3% dos consumidores do
topo da pirâmide acham que os
produtos deveriam ter versões
para rico e para pobre, 48,4%
afirmamquea qualidadedos ser-
viços piorou como acesso da po-
pulação, 49,7% preferem am-
bientes frequentados por pessoas
do mesmo nível social, 16,5%
acreditamquepessoasmal vesti-
das deveriam ser barradas em
certos lugares e 26% dizem que
ummetrô traria “gente indeseja-
da” para a região ondemora.
“Durante anos, a elite compra-

vaevivia num‘mundinho’ sóde-
la”, diz RenatoMeirelles, diretor
do Data Popular. “Nos últimos
anos, a classe C invadiu shoppin-

gs, aeroportos e outros lugares
aos quais não tinha acesso. Co-
mo é uma coisa nova, a classe AB
ainda está aprendendo a convi-
ver com isso”, afirmaMeirelles.
Para especialistas, os consumi-

dores da classe AB corremo risco
de fazer críticas mal-direciona-
das aos chamados emergentes.
“Existem setores, como o de via-
gens aéreas, que expandiram a
quantidade de clientes e perde-
ram em qualidade, deixando o
serviço realmente pior”, diz Ra-
faelCosta Lima,professordeeco-
nomia da FEA-USP e coordena-
dordo ÍndicedePreços aoConsu-
midor, da FIPE. “A crítica deve
ser feita às empresas e à infraes-

trutura dos aeroportos, não aos
novos consumidores”, diz Lima.
Para o professor, apesar dos

aeroportos superlotados, demo-
do geral os consumidores de am-
bos estratos se beneficiamda as-
censão da classe C. “Empresas
como a Apple e montadoras de
veículos vieram produzir e ven-
der no Brasil, porque agora exis-
te escala de consumo, o que
trouxe mais opções de produtos
para todos”, diz Lima. “Além
disso, a entrada de milhões de
pessoas na classe consumidora
foi o motor da estabilidade de
crescimento brasileiro nos últi-
mos anos”, afirma.
Outro dado curioso da pesqui-

sa do Data Popular mostra que
55% da classe AB acha que per-
tence à classe média (ou C), en-
quanto um terço acredita ser
um “consumidor de baixa ren-
da”. “Ao responder a pesquisa,
eles diziam que precisam pagar
colégio e convênio de saúde par-
ticular para três filhos e viagem
para a Disney todo ano, não so-
brava dinheiro para quase nada,
logo não poderiam ser chama-
dos de classe AB”, dizMeirelles,
divertindo-se com a afirmação.
Nos últimos 10 anos, 30 mi-

lhões de brasileiros ascenderam à
classemédia, levando essa cama-
da social a representar 53,9% da
população atual. ■

No México, a lojas Coppel é um
gigante com quase 900 unida-
des,mas no Brasil a empresa se-
gue com uma expansão tímida.
Desde que desembarcou no
país, no início de 2010, a vare-
jista abriu apenas oito unida-
des, todas concentradas no Pa-
raná. Enquanto isso, algumas
de suas principais concorren-
tes ampliaram significativa-
mente a presença na região. O
Magazine Luiza comprou o
Baú da Felicidade, rede que so-
mente no estado somava 85 lo-
jas. A Máquina de Vendas le-
vou os 179 pontos de venda da
Salfer, espalhados por Paraná
e Santa Catarina.
“É realmente uma expansão

muito lenta se pensarmos no ta-
manho do varejo brasileiro”,
afirma Adir Riberto, sócio da
Praxis Education, consultoria
especializada em varejo. Sob o
comando do paranaense Gilmar
Godoy, a empresa segue por
aqui o estilo que a consagrou no
México: foco na classe popular,
banco próprio e agentes de cré-
dito que visitam os clientes em
casa. Estes funcionários têm a
missão de cobrar dos consumi-
dores as parcelas atrasadas.

Na época de sua chegada ao
Brasil, o jeito diferente de fazer
os consumidores quitarem suas
dívidas gerou desconfiança en-
tre especialistas de varejo. O es-
tilo seria agressivo demais e não
agradaria os clientes brasileiros.
Mas Godoy seguiu a risca tudo
que seu patrão, Enrique Coppel,
herdeiro da varejista, ensinou-
lhe nos dois anos em que foi
obrigado amorar noMéxico an-
tes de implantar a operação no

Brasil. A única diferença é que,
por aqui, as cobranças são feitas
mensalmente, enquanto que no
México, as visitas são semanais.
O jeitocontinuacausandopolê-

mica,mas seguecomopartedaes-
tratégia da companhia nestes
seus quase três anos de operação
no Brasil. “A minha indignação
foi que mandaram um funcioná-
rio na minha casa e passaram in-
formações da minha dívida para
omeu pai”, afirmou em 19 de ju-
lhouma cliente que se identificou
como Ana Cláudia no site do Re-
clame Aqui. Além de móveis e
eletroeletrônicos, a varejista tam-
bémcomercializa roupas e calça-
dos. Nomomento, Godoy está no
México tomandomais “aulas” de
varejomexicano. “Nestasviagens
ele fica envolvido em uma inten-
sa rotinadepalestras”, afirmaum
executivo ligado ao grupo.

Conterrânea
Outra rede com perfil parecido
é a também mexicana Elektra.
Assim como acontece na Co-
ppel, funcionários da varejista
vão até a casa dos clientes para
cobrar prestações em atraso. A
estratégia também rendeu recla-
mações junto a órgãos de defesa
do consumidor.

Quando desembarcou no Bra-
sil, em 2008, a varejista prome-

teu investir US$ 25 milhões em
25 lojas que seriam abertas em 12
meses. Após quatro anos, a em-
presanãoconseguiumantero rit-
mo.Hoje, são47unidadesnoNor-
deste, o que dá uma média anual
de 11 lojas abertas. “Ovarejo bra-
sileiro apresentou uma intensa
movimentação, de compras e fu-
sões, nos últimos tempos. Não dá

paraumaempresa, principalmen-
te multinacional, crescer lenta-
mente”, afirma Ribeiro.
No mundo, a empresa de

propriedade do empresário Ri-
cardo Salinas é formada por
3,1 mil unidades. O grupo tam-
bém conta com banco Asteca
para fazer o financiamento de
suas vendas. ■
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DESEMPENHO

Vendas do McDonald's crescem
em agosto menos do que esperado

Jin Lee/Bloomberg

Brunno Covello

Forte noMéxico, Lojas Coppel
tem expansão tímida no Brasil

Ascensãoda classeC incomoda consumidorA/B
Piora dos serviços de viagens
é um dos incômodos mais
citados com melhora social

As vendas mundiais da rede de fast food McDonald's cresceram
3,7% em agosto no conceito “mesmas lojas” — lojas abertas há pelo
menos um ano —, resultado abaixo do esperado que se deve às
medidas de austeridade na Europa e à volátil economia global, com
poucas perspectivas de melhora. Analistas esperavam, segundo
a Consensus Metrix, crescimento de 3,9% nas unidades. Reuters

EMPRESAS

Desde que chegou ao país, em 2010, varejista de eletroeletrônicos e vestuário abriu apenas oito unidades

GodoyestánoMéxicoparticipando deumasériedepalestras

BRASILEIROS E MEXICANOS

Disputa de gigantes no varejo 
de eletroeletrônicos

NÚMERO DE LOJAS

MUNDO BRASIL

MÁQUINA DE VENDAS 
(RICARDO ELETRO, 
INSINUANTE, CITY 
LAR, ELETRO 
SHOPPING E SALFER)

VIA VAREJO (CASAS 
BAHIA E PONTO FRIO)
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




