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A classe C, ou classe média popular, entrou na mira de boa parte dos grandes e médios 
varejistas. A expansão de crédito no varejo, acelerada com as parcerias entre bancos e grandes 
comerciantes, permitiu que parte da classe C aumentasse a compra de computadores populares, 
celulares, eletrônicos e têxteis. As redes passaram a oferecer parcelamentos no cartão de crédito, 
que podem chegar a 36 vezes, mas no caso dos supermercados, são de doze vezes, de uma 
maneira geral. Foi a estratégia que o Pão de Açúcar intensificou com a rede CompreBem , cuja 
quase totalidade de clientes é das “classes médias populares” (B2, C e D), da rede de 
Supermercados Comper e da loja de departamentos Havan , de Santa Catarina. 
 
O CompreBem, que tem 173 lojas no Estado de São Paulo, passou recentemente a vender 
telefones celulares e comercializa, em promoções esporádicas, televisores e produtos têxteis em 
doze vezes. O resultado é que o volume de vendas do grupo aumentou. “O crédito é uma 
estratégia do grupo para oferecer produtos diferenciados com valor agregado e condições 
excelentes de financiamento”, diz Paulo Pompílio, diretor de relações com a imprensa do grupo 
Pão de Açúcar, maior varejista do País. Outro crescimento vinculado ao crédito e às classes 
médias populares é o da venda de itens de informatica e microcomputadores no Extra 
Hipermercado e Extra Eletro .  
 
Segundo informações do grupo, as vendas quase dobraram no 1º semestre deste ano, em relação 
a igual período do ano passado, turbinadas pelo Computador para Todos, programa do governo 
que deu desconto do IPI nos microcomptuadores. O CompreBem é o herdeiro da antiga rede 
Barateiro e de 21 aquisições de supermercados populares feitas pelo grupo no final da década de 
1990. Há dois anos, a rede passou a se chamar CompreBem e em 2005 respondeu por mais de 
15% do faturamento do grupo, de R$ 16,4 bilhões. Todas as lojas, com exceção de duas, se 
localizam em bairros de classe média e média baixa de cidades paulistas. 
 
Um dos meios para aumentar as vendas foi o cartão de crédito CompreBem, lançado há mais de 
três anos, mas cujas ações foram aceleradas com a parceria feita entre o grupo e o Itaú, em 
2004.  
 
A facilidade do parcelamento das compras feitas por meio de cartões nas principais redes 
varejistas de Santa Catarina é apontada como o principal estímulo de consumo na classe C. A 
diretora de clientes da Rede de Supermercados Comper, Irani Pereira, comenta que há dois anos 
os consumidores da classe C estão buscando melhor atendimento e qualidade dos produtos. “O 
varejo pode ajudar este consumidor a melhorar seu poder de compra através da dilatação de 
prazos de pagamento. Este consumidor olha se a parcela cabe no bolso dele, porém, está cada 
vez mais exigente e quer saber quanto de juro está pagando”, destaca o diretor administrativo-
financeiro da Havan, Edson Diegoli.  
 
O crescimento desse público é muito perceptível na Havan, que parte em busca dos prazos de 
pagamento. O executivo ressalta que os bens e produtos destinados ao público B também acabam 
sendo bastante consumidos pelo público de classe C, aumentando o mix de produtos destinados a 
esse novo perfil. Diegoli comenta que o consumidor da classe C é um ótimo cliente, porque está 
em maior número e ultimamente tem conquistado maior poder de compra em função da 
estabilidade da economia. Entre os principais itens de compra desse público estão produtos 
eletroeletrônicos, cama/mesa/banho e confecções.  
 
A Comper investiu em iniciativas como o cartão Compcard, lançado há cerca de um ano e que já 
conquistou 250 mil clientes no Brasil. “Os clientes estão atrás dos prazos oferecidos pelo cartão, 
dessa forma podem comprar o que gostam indiferentemente do preço”, explica Irani. Hoje, mais 
de 20% das compras são pagas com o cartão Compcard.  



A forte expansão de crédito, sem que ocorra uma melhoria significativa e de longo prazo na 
renda, poderá significar explosão da inadimplência e não é “a redenção do consumo no Brasil”, diz 
Antônio Carlos Borges, diretor-executivo da Federação do Comércio do Estado de São Paulo 
(Fecomércio-SP). “A classe C, basicamente, ainda consome mais alimentos. O que algumas 
empresas fizeram foi aumentar as parcelas para que as prestações caibam no orçamento”, diz.  
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