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Cliente de baixa renda busca qualidade e facilidade de pagamento nas lojas. 
 
Qualidade e preço baixo. Conjugar as duas qualidades é o desafio para comerciantes voltados 
para atender a demanda das classes de baixa renda, cujo poder de consumo é, cada vez mais, 
alvo de interesse das empresas. Oferecer facilidades no pagamento, bom atendimento e adaptar 
as estratégias de propaganda também faz parte da lista de medidas necessária para agradar a 
esse consumidor. O crescimento de grandes redes, como as Casas Bahia e a Leader Magazine 
mostra como a estratégia de atender bem ao consumidor de baixa renda rende bons frutos. 
 
Quanto à busca por qualidade, a consultora em pesquisa do Senac de São Paulo, Marilene 
Guilares, não vê muitas diferenças entre os consumidores de alta e baixa renda. "Criou-se um 
mito de que os mais simples só querem os produtos mais baratos, o que é uma grande mentira. 
Devemos olhar para essa fatia da população como pessoas comuns, que também gostam de itens 
de boa qualidade", explica. 
 
Mas Marilene também dá um alerta: para agradar e conquistar de vez essa parcela do público não 
basta só oferecer bons produtos com preços mais em conta. Facilidades no pagamento, bom 
atendimento e propaganda em locais estratégicos também são essenciais para o sucesso do 
negócio. 
 
Segundo a consultora em pesquisa do Senac de São Paulo, engana-se quem pensa que a classe 
mais baixa não tem poder de decisão. "O varejo ainda tem muito a aprender com as classes mais 
baixas. Este consumidor quer produtos que têm garantia de qualidade e sabem avaliar o que é 
bom e o que é ruim", diz. Lojas bem arrumadas, limpas e vendedores prontos para atender a 
qualquer momento também são questões essenciais para o sucesso da loja.  
 
"Essa fatia da população quer ser atendida com educação e também gosta de lojas bem 
arrumadas, com uma ambientação bem transada. Não é porque não são consumidores de luxo 
que não gostam de coisas boas", diz a consultora, que também destaca o pagamento facilitado e 
a desburocratização do crédito como fatores de grande importância. "Oferecendo essas gentilezas, 
o lojista terá um consumidor que compra mesmo. As classes mais baixas são responsáveis por 
mais de 50% das contas bancárias existentes no País e também são as maiores compradoras de 
celulares e computadores", revela. 
 
Líder no setor varejista de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis, as Casas Bahia 
faturaram, em 2005, R$ 11,5 bilhões - crescimento de 27,7% em relação ao ano anterior. 
Presente em 236 municípios de oito estados brasileiros, com 504 lojas, a rede trilhou o sucesso 
oferendo crédito e variedade de produtos.  
 
Pelo crediário da rede passaram 22,8 milhões de consumidores no ano passado, com aprovação 
de mais de 18,5 milhões de contratos de financiamento. Outra ação que aproximou mais ainda a 
rede do público de baixa renda foi o cartão Casas Bahia/Bradesco, que superou a previsão de 
emissões com 82.440 unidades. Para este ano, o objetivo é emitir mais 3 milhões de cartões em 
um ano e 6 milhões, em seis anos. Ainda neste ano, as Casas Bahia pretendem abrir mais 100 
pontos de venda, em 94 municípios.  
 
A Leader Magazine, loja de departamento com filiais no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, 
também oferece cartão próprio, com até 70 dias para pagar. Os clientes das classes C agradecem. 
Além da facilidade no pagamento, a empresa foca na qualidade dos produtos, desenvolvendo as 
marcas próprias de acordo com a última moda.  
 



"Nosso público não quer um produto descartável, muito pelo contrário. O consumidor de baixa 
renda também quer qualidade, mas aliada a bons preços e planos especiais de pagamento", frisa 
Carlos Alberto Corrêa, vice-presidente comercial da Leader. Identificação com a marca é outro 
assunto essencial para os consumidores dessa fatia da população. "Eles não procuram uma loja 
qualquer, querem uma marca que tem a ver com o seu estilo e com as últimas tendências da 
moda", enfatiza Corrêa, da Leader.  
 
Outra concepção errada, de acordo com Marilene Guilares, do Senac de São Paulo, é a de que 
somente pequenos armazéns e lojas de bairro são pontos comerciais adequados. "O empresário 
que decidir abrir uma loja num bairro mais pobre, com preços adequados, produtos de boa 
qualidade e atendimento decente será bem-sucedido", garante.  
 
A Leader Magazine instala suas lojas em ruas e shopping centers, atraindo consumidores de 
diferentes padrões de renda, da classe B à classe D. "Sessenta por cento dos clientes do cartão 
Leader são do público C. A união de um trabalho bem feito, com bons produtos, bom atendimento 
e opções variadas de pagamento, como prazos mais longos, é das mais felizes e só enche cada 
vez mais nossas lojas", resume Carlos Alberto Corrêa. 
 
Pequeno varejo se destaca em centros populares 
 
O pequeno varejo que aposta no poder de compra das classes de baixa renda também não tem do 
que reclamar. O grande fluxo de pessoas em centros de comércio popular, como a Sociedade dos 
Amigos da Rua da Alfândega e Adjacências (Saara), no Centro do Rio, e a Rua 25 de Março, em 
São Paulo, mostra isso. Marcos Robledo, proprietário da Rowers Jeans, tem três lojas no Brás, em 
São Paulo. Os preços de calças, jaquetas, saias e bermudas variam entre R$ 10 e R$ 55. 
 
Robledo confirma a opinião de Marilene Guilares: aliar bom preço e qualidade é exigência de 
primeira ordem. "O consumidor de baixa renda quer calças com design moderno e caimento 
semelhante aos modelos das lojas de classe A", completa. Investir nesse tipo de público, de 
acordo com Robledo, foi a melhor opção para seu negócio. "Minha clientela compra muito bem. 
Como o preço já é baixo, a única facilidade de pagamento oferecida é o parcelamento no cartão 
de crédito. Mas muitos compram em dinheiro, na hora. E ainda aceitamos cheques dos mais 
conhecidos, o que faz com que nosso índice de inadimplência seja baixíssimo", resume.  
 
Oferecer qualidade para o consumidor de baixa renda exige trabalho para acompanhar as 
tendências de moda. "Todo ano vou ao exterior trazer as últimas tendências da estação. Nossa 
clientela é informada e conhece as grifes mais famosas do mundo", ressalta Robledo, que só vê 
vantagens em trabalhar para as classes B, C e D. "Grande parte do Brasil é formado por pessoas 
com renda mais baixa. Então, nunca vai nos faltar público. Também é um grande engano pensar 
que, por terem um salário inferior, as classes de baixa renda deixam de comprar. Estes 
consumidores só procuram produtos mais em conta e são capazes de passar um dia inteiro nas 
lojas", reforça.  
 
A idéia é semelhante à de Jamel Gamal, dono da loja de moda feminina e masculina Via 13, no 
Top Shopping, na Baixada Fluminense. "Colocamos um preço mais barato e assim chamamos para 
dentro da loja. Quando chegam aqui, eles compram mesmo", complementa Gamal, que na sua 
loja tem blusas a partir de R$ 10 e calças a partir de R$ 25. 
 
Saara: ruas lotadas e preços camaradas  
 
As lojas da Sociedade dos Amigos da Rua da Alfândega e Adjacências (Saara), pólo de comércio 
popular do Centro do Rio, são referência para as classes mais baixas. O local é um paraíso para 
quem procura roupas, calçados, jóias, bijuterias e tudo o mais por preços mais em conta. Para 
Ênio Bittencourt, presidente da Saara, a exigência de combinar preço baixo e qualidade não é só 
do público de baixa renda.  



 
"É óbvio que a maior parte da nossa freguesia é de classes mais baixas, mas também tem muita 
gente da classe média e média alta que vem aqui fazer suas compras. Agora, estamos recebendo 
também muitos estrangeiros, que vêm aqui comprar produtos mais baratos e de qualidade similar 
aos das lojas de grife da Zona Sul", afirma.  
 
Uma experiência das mais interessantes, para Kamal Kalaoun, dono da loja Brasil Roupas. "Muitos 
turistas visitam minha loja, mas nosso maior cliente é mesmo o carioca", frisa ele, que destaca o 
bom atendimento como o principal chamariz de público. "Aqui o preço das lojas é muito parecido. 
Assim, prevalece o bom atendimento. Muitas lojas estão colocando ar-condicionado e seus 
vendedores estão uniformizados. É uma estratégia para conquistar mais ainda o consumidor", 
atesta.  
 
Para quem pensa que as classes de baixa renda não reparam no tratamento e também na 
qualidade dos produtos, um aviso: o público está cada vez mais vaidoso e sabe onde colocar seu 
dinheiro. "Eles são vaidosos, gostam de estar bem vestidos, com roupas da moda e sabem que o 
seu dinheiro é disputado", finaliza Kalaoun. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 1º mar. 2006, Jornal do Lojista, p. B-8. 


