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Consumo de classes C, D e E sobe US$14 bi e atinge US$137 bi, com crédito e renda. 
 
Crédito farto, mais empregos até três salários-mínimos e um ganho de renda das famílias mais 
pobres levaram a uma verdadeira explosão do consumo popular nos últimos anos. Pesquisa da 
consultoria Target Marketing mostra uma migração de consumidores das classes D e E (renda 
familiar de R$900 e R$300) para a classe C (R$1.800) que, no ano passado, já respondia por 38% 
dos lares brasileiros, contra 31% em 2001. Só em 2005, esses três segmentos viram seu 
consumo crescer em US$14 bilhões, chegando a US$137 bilhões, segundo estimativas da Target. 
 
Grandes redes de varejo e indústrias de diferentes setores já perceberam essa expansão e, cada 
vez mais, procuram atender melhor ao cliente de baixa renda. Lojistas disputam a oferta de 
computadores populares, telefônicas lançam tarifas específicas, bancos e seguradoras criam 
apólices a preços módicos e fabricantes de cosméticos inovam nas suas linhas de produtos.  
 
— Quem quiser crescer terá que vender para as classes C, D e E. Não tem jeito — afirma Renato 
Meirelles, sócio-diretor da Data Popular, uma consultoria com foco na baixa renda.  
 
Para cada criança das classes A e B, dez pequenos das D e E 
 
Os negócios da Data Popular refletem o interesse do mercado. Em janeiro, diz Meirelles, o total de 
clientes da empresa dobrou na comparação com o mesmo mês do ano passado. O consultor 
explica em números porque as empresas, quando pensam no futuro, se voltam para os produtos 
populares: para cada adulto das classes A e B, há 5,5 adultos nas classes D e E; para cada criança 
dos segmentos mais abastados, há dez nas classes mais pobres. 
 
Para a diretora do Instituto Fecomércio-RJ, Clarice Messer, as famílias de classes C, D e E 
passaram, mais fortemente nos últimos dois anos, a fazer parte da estratégia do varejo:  
 
— Trata-se de um consumo inclusivo, que eleva a prestação de serviços. A própria classe média, 
achatada, cede às redes populares. 
 
Marcos Pazzini, diretor da Target, ressalta que não se trata de um boom do consumo como o visto 
logo após o Plano Real. Mas lembra que algumas famílias que, naquela época, compraram sua 
primeira televisão, agora adquirem um segundo aparelho: 
 
— Neste exemplo, a família pode acabar migrando de classe social, o que explica a ascensão das 
classes D e E para a classe C — afirma.  
 
A faxineira Gonçala de Mesquita recebe, por mês, R$400. E, com a ajuda do crediário das lojas, 
comprou, no último ano, celular, geladeira, fogão e aparelho de som. Com isso, nos próximos 
meses, sabe que tem prestações que somam R$50 — 12,5% da sua renda.  
 
— O crédito permite que o pobre possa consumir produtos de qualidade. E, com o reajuste do 
salário-mínimo, posso vir a ter um aumento — disse Gonçala, que, com o marido, financia sua 
casa própria. 
 
Consumidores como Gonçala interessam — e muito — ao varejo. Quem garante isso é Michel 
Klein, dono das Casas Bahia, uma das maiores redes populares do país. E comprova com números 
da empresa: são 504 lojas (cem abertas em 2005) que faturaram 27% a mais no ano passado. 
Para 2006, espera-se algo em torno de 20% e abrir outras cem filiais. 
 
 



— É o crédito que alimenta o consumo das famílias de baixa renda. Hoje, vendemos televisão de 
29 polegadas para a classes C. E é este consumidor que faz com que possamos ser hoje a 
empresa que mais contratou profissionais no setor. 
 
Total de itens da cesta de compras das famílias pobres quase dobrou 
 
Com foco nas classes C e D, a indústria de cosméticos Niely viu seu faturamento crescer 26% em 
2005. A Niely já é líder de vendas em supermercados no segmento de coloração que, no total, 
movimenta R$1 bilhão por ano no Brasil. Graças ao preço de R$4 de seu creme Coreton, contra 
um valor de pelo menos R$12 das concorrentes. A empresa também lidera em itens da linha 
transformação (alisamento e relaxamento dos cabelos), responsável por vendas anuais de R$600 
milhões no país. 
 
— O segmento popular era muito discriminado. A ascensão das mulheres das classes C e D no 
mercado de trabalho mudou isso. Estamos falando de famílias nas quais, há cinco anos, quem 
comprava o shampoo e o esmalte da mulher era o marido — diz João Freitas, diretor de Marketing 
da empresa. 
 
O consumo das classes mais populares não só cresceu como ficou mais diversificado. Pesquisa 
feita pela LatinPanel mostra que, em 2003, a cesta de compras de famílias das classes A e B era 
formada por 50 itens (higiene, limpeza e alimentos). Em 2005, 59. Na classe C, eram 40 em 2003 
e 56 em 2005. Nas classes D e E, a lista passou de 28 em 2003 para 50 em 2005. Ou seja, quase 
dobrou. 
 

 
 
Vendas de importados populares dobram e chegam a R$9 bilhões 
Fabiana Ribeiro e Luciana Rodrigues 
 
Sete mil contêineres de produtos entre R$1 e R$20 chegaram ao Brasil 
 
Em três anos, a venda de importados populares praticamente dobrou. O faturamento das lojas 
especializadas — que vendem itens desde R$1 até R$20 — saltou de R$4,8 bilhões em 2002 para 
R$9 bilhões no ano passado. Só em 2005, a expansão ficou em 47%. Foram ao todo sete mil 
contêineres com os mais diversos itens importados principalmente da China.  
 
A queda do dólar (a cotação ficou 12,4% mais baixa em 2005) e o ganho de renda das classes 
mais baixas explicam esse desempenho, diz o presidente da Associação Brasileira dos 
Importadores de Produtos Populares (Abipp), Gustavo Dedivitis.  
 
Para 2006, o setor já prevê faturar R$11 bilhões, uma alta de 22% frente ao ano passado: 
 
— O poder de compra das classes C, D e E aumentou. Nosso segmento é um termômetro da 
renda, porque não se vendem a crédito itens que custam menos de R$20 — diz Dedivitis. 
 



Na Magazine Luiza, o crédito garantiu a venda de 14 mil computadores em dezembro. A rede 
conseguiu financiamento do BNDES para vender computadores populares e, em 12 dias, seu 
estoque esgotou. Em 14 de janeiro, renovou o estoque e, desde então, já vendeu mais 21 mil 
máquinas. O computador custa R$1.255 à vista ou 25 parcelas de R$69,90.  
 
Para professor, não basta setor popular: classe média é vital 
 
Para Cláudio Felisoni, diretor do Provar/FIA, da USP, não basta ter um consumo popular forte: o 
país precisa ampliar sua classe média. 
 
— A sociedade de consumo se sustenta por uma classe média ampla e não pelo pobre. 
 
Empresas e redes de varejo se esforçam para adequar seus produtos ao consumo popular. O Wal-
Mart investirá este ano na expansão das bandeiras Todo Dia (duas unidades em São Paulo) e 
Balaio (oito no Nordeste). Para atender a esse cliente, 65% dos itens dos supermercados são 
alimentos. Já nos hipermercados, alimentos são 50%. 
 
— Esse público exige sortimento adequado e preços baixos. Só que não está sendo atendido 
adequadamente. É isso que o Wal-Mart quer: crescer e crescer significa olhar para esse 
consumidor — afirma Xavier Ezeta, vice-presidente de Operações da empresa. 
 
O setor de telefonia também já despertou para esse segmento. A TIM, por exemplo, lançou no 
ano passado o plano “Conta Fixa”, em que o cliente paga R$35 e, quando os créditos estiverem 
terminando, só recebe ligações. Para novas ligações, é preciso fazer uma recarga, como os 
clientes dos planos pré-pagos.  
 
No mercado financeiro, os seguros foram os primeiros produtos a serem adaptados. Na Caixa 
Econômica Federal, as apólices a preços mais em conta já respondem por 60% da carteira de 
seguros de vida. No modelo mais barato, o custo começa em R$6,50 por mês. 
 
A Porto Seguro lançou em 2002 seu seguro de vida voltado para consumidores de renda mais 
baixa. No ano passado, o número desses clientes cresceu 30%, contra uma expansão média de 
15% a 17% nos demais seguros da empresa.  
 
— Estamos estudando novos seguros para as classes D e E, com benefícios e coberturas próprios, 
que serão lançados no segundo semestre — antecipa Fábio Luchetti, diretor de Vida e Previdência 
da empresa. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Leia mais 
 
Preço não e o único apelo 
Consumidor exige produtos e atendimento de qualidade 
  
É indiscutível o poder de consumo das famílias de baixa renda. Elas respondem, por exemplo, por 
79% do total das vendas de bebidas, leite em pó e macarrão no país. E por 70% das vendas de 
detergente, segundo dados da LatinPanel. Preços baixos, no entanto, não são o único caminho 
que levam a população das classes mais baixas a abocanhar tamanhas fatias do mercado. 
 
— É justamente esse poder de consumo que exige do varejo um cuidado para lidar com esse 
consumidor. Uma atenção que vai desde a criação de embalagens econômicas a cen¬tros de 
compras específicos — diz Fátima Merlin, gerente da LatinPanel, ressaltando que ainda há muito 



mercado a ser explorado. — Apenas 20% das residências da classe C têm geladeira; e 25% delas, 
microondas. 
Fátima cita, por exemplo, o fato de que, na hora de comprar alimentos, esse consumidor dá 
preferência a mercados menores, como quitandas, e próximos da residência — o custo do 
transporte pesa no orçamento. 
 
— Ele faz compras à medida que ganha dinheiro, muitas vezes informalmente. 
 
Não é à toa que na rede Todo Dia, do Wal-Mart, a área de legumes e verduras passou há um mês 
por uma mudança. O setor hoje tem bancadas típicas de feiras. Além disso, a empresa criou um 
espaço onde itens como bi-juterias e brinquedos custam cerca de R$ 2. 
  
— Quando o varejo se mexe para atender a esse segmento, o comércio ganha em qualidade 
— comenta Clarice Messer, da Fecomércio-RJ. 
 
Qualidade é critério indispensável para conquistar o consumidor de baixa renda, diz Maurício 
Morgado, do Centro de Excelência em Varejo da FGV-SP. Trata-se de um cliente exigente, que 
não tem dinheiro a perder: 
 
— O salário é contado e esse consumidor não pode errar. Ele não se arrisca a comprar uma 
segunda marca de sabão em pó que pode não render bem, por exemplo. 
 
Para Morgado, a qualidade no atendimento é outra isca para fisgar esse cliente: 
 
— É um consumidor que, no trabalho, costuma servir aos outros. Ao comprar, ele tem uma das 
poucas oportunidades de ser servido. 
 
O professor Cláudio Felisoni, diretor do Provar/FTA, da USP, acrescenta que crédito é a moeda 
corrente das classes C, D e E. De acordo com pesquisa da entidade e do Canal Varejo, 87% dos 
consumidores cuja renda familiar mé¬dia é de mil reais parcelam suas compras quase sempre ou 
algumas vezes, e usam esse crédito para comprar principalmente celulares, produtos eletrônicos e 
eletrodomésticos. 
 
— Já consumidores de famílias com renda de R$ 3.800 parcelam mais a compra de roupas, 
calçados e eletrodomésticos. São sem dúvida, um público diferente — diz Felisoni. (F.R. e L.R.). 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 5 fev. 2006, Economia, p. 29 e 31. 
 


