
Classe E toma o elevador social
Estudo identifica ligeira ascensão dos consumidores menos favorecidos

Que a desigualdade social
continua imensa no Brasil, nin-
guém duvida. A boa notícia é que
as coisas parecem estar melho-
rando, ainda que timidamente,
para as faixas mais carentes da
população. Um estudo realizado
pela consultoria Target Marke-
ting mostra que uma parcela sig-
nificativa das classes D e E con-
seguiu ascender socialmente e
migrar para a C: em 2004, os do-
micílios da classe E representa-
vam 12,7% do total de lares bra-
sileiros. A previsão é de que essa
fatia caia para 3,2% neste ano. Já
os de classe D, que eram 34,4%,
seriam agora 31,1%. A classe C
deve passar de 30,6% dos domi-
cílios no último exercício para es-
timados 37,9% em 2005.

Essa distribuição mais realista
dos domicílios por classe econô-
mica é importante como ferra-
menta de planejamento para em-
presas que trabalham com o pú-
blico de menor poder aquisitivo,
avalia Marcos Pazzini, diretor da
Target Marketing e coordenador
do estudo Brasil em Foco. Reali-
zado anualmente desde 1995, o le-
vantamento calcula o índice de
Potencial de Consumo (IPC) para
cada um dos 5.560 municípios bra-
sileiros, além de fornecer dados
demográficos e estatísticos, a
quantidade de empresas por ramo
de atividade e o potencial de con-
sumo detalhado para 21 categori-
as de produtos e serviços.

A pesquisa mostra que os la-
res das classes A e B, que são ape-
nas 28% do total de residências,
respondem por mais da metade
do consumo nacional — precisa-
mente 61,5%. No outro extremo,
para quem continuou na classe E,
a situação piorou: se quatro anos
atrás ela era responsável por

2,2% do consumo nacional, ago-
ra esse percentual caiu para me-
ros 0,6%. Isso se explica pela bru-
tal queda da renda familiar de
quem está na base da pirâmide:
o rendimento mensal de l ,9 salá-
rio mínimo em 2004 minguou

para apenas um salário neste ano.
Em termos nacionais, a esti-

mativa é de que o crescimento do
consumo seja quase o dobro do
aumento da população: para 2005
o estudo projeta que os brasilei-
ros consumirão 4,3% a mais que
no ano passado, enquanto a
quantidade de habitantes ficará
2,8% maior. Em números abso-
lutos, serão 184,2 milhões de pes-
soas, que consumirão o equiva-
lente a R$ 1,1 trilhão até dezem-
bro. A maior parte dessa popula-
ção (84%) mora em áreas urba-
nas e registrará um consumo per
capita anual de R$ 7.055.

Entre os itens básicos de mai-
or consumo na renda dos brasi-
leiros estão: manutenção do lar
(aluguéis, impostos e taxas, ener-
gia, água, etc.), com 25,9%; ali-
mentos e bebidas (17,2%); trans-
portes (7,6%); higiene e saúde
(7,3%); vestuário e calçados
(4,9%); educação (3,4%); recre-
ação e viagens (4,3%); e móveis
e eletrodomésticos (3,8%).

MELHOR DISTRIBUIÇÃO
Além do encolhimento da clas-

se E, a pesquisa detecta também
um recuo no potencial de consu-
mo da região Sul, enquanto as

demais tiveram crescimento. Se
comparado com 2001, o IPC dos
três Estados sulistas cai pratica-
mente dois pontos percentuais —
de 18,3% para 16,5%. De acordo
com Pazzini, esse resultado refle-
te um movimento natural, uma

vez que a região desenvolveu uma
forte atração de empresas em
anos passados e agora assiste à re-
ação dos demais mercados.

O Sudeste lidera o ranking na-
cional em termos de projeção do
poder de compra: 54,2% do con-

sumo previsto para 2005, quando
em 2001 representava 53,8%. A
região Norte evolui para 5,1% (o
índice já foi de 4,9%). O Nordeste
fica com 16,4% (tinha 15,9% em
2001) e o Centro-Oeste represen-
ta 7,7% (contra 7,2%).

Apesar da liderança do Sudes-
te, o fato é que o IPC da maior
cidade brasileira, São Paulo, vem
caindo. No ano passado a capital
paulista era responsável por 11%
do consumo nacional, índice que
cai para 10,2% na atualização
para 2005. "O município perdeu
mais um pouco de participação,
mas o índice de potencial de com-
pra continua maior que os de
muitos Estados da federação.
Isso não é ruim, pois mostra uma
redistribuição do consumo por
outras regiões", analisa Pazzini.

Os dados indicam ainda que os
primeiros 61 municípios classifica-
dos no ranking do IPC Target con-
centrarão metade do potencial de
consumo do País neste ano. Ana-
lisando-se pelo aspecto demográ-
fico, a esmagadora maioria das ci-
dades (95,4%) tem menos de 100
mil habitantes e concentra 46,5%
da população, no entanto respon-
de por apenas 30% do consumo
nacional. Já as que têm mais de l
milhão de moradores reúnem
20,6% dos brasileiros, mas são res-
ponsáveis por quase um terço do
consumo (32,2%).
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