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A recente divulgação da Síntese de Indicadores Sociais 2005 pelo IBGE permite avaliar uma 
série de conclusões em relação ao perfil do consumo no Brasil. Esses indicadores foram 
construídos a partir dos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 
realizada em 2004, trazendo portanto informações extremamente recentes. 
 
Normalmente as empresas, de forma geral, desprezam esse tipo de informações, sendo que 
elas podem indicar tendências e movimentos dentro da sociedade capazes de impactar um 
sem-número de negócios e atividades econômicas. 
 
Algumas simples observações podem nos mostrar o quão rica pode ser a análise dessas 
informações: 
 
* A população brasileira envelhece e, além disso, vive mais a cada ano que passa, ampliando 
rapidamente a expectativa de vida. A demanda crescente por atividades voltadas ao lazer 
dessa população mais velha, bem como aos cuidados com a saúde das pessoas mais jovens, 
são duas vertentes de forte ascensão nos próximos anos; 
 
* Nos próximos 45 anos teremos um acréscimo de quase 78 milhões de pessoas, ou seja, 
40%, demandando habitação, alimentos, segurança e educação; 
 
* Os 10% mais ricos ganham, em média, 16 vezes mais do que os 40% mais pobres, o que dá 
uma dimensão da necessidade de produtos voltados à enorme massa de consumidores de 
baixa renda, que gastam pouco unitariamente, mas que perfazem mais de 50% da população 
brasileira. Uma análise regional desses números indica que essa taxa é de 10 vezes em Santa 
Catarina, mas chega a quase 30 vezes no Piauí; 
 
* Os 40% mais pobres ganham, em média, 0,27 salários mínimos per capita no Nordeste, 
contra 0,65 salários mínimos no Sudeste. Já os 10% mais ricos ganham, em média, 5,77 
salários mínimos no Nordeste, contra 10,51 no Sudeste; 
 
* De 2003 para 2004, houve um acréscimo de 7,7% no total de casamentos realizados no 
País, totalizando 800 mil novos lares, que de alguma forma precisaram equipar suas moradias, 
que foram construídas, alugadas, ampliadas ou reformadas. A melhoria no rendimento familiar 
e no emprego é o principal fator de incremento da taxa de casamento; 
 
* Em 1970 a taxa de analfabetismo brasileira era de 33%. Em 2004, essa taxa despencou para 
11,4%, apontando para o aumento do número de pessoas com maior acesso à informação de 
forma geral, em que pese a alta incidência do analfabeto funcional, que pode chegar a 24%. 
Enquanto em São Paulo a taxa de analfabetismo é de 5,5%, em Alagoas alcança 29,5%; 
 
* Enquanto os homens gastam, em média, 9,9 horas semanais no cuidado de afazeres 
domésticos, as mulheres dedicam 22 horas de seu tempo. 
 
Muito pode ser apreendido na leitura desses números. O importante é que saibamos ser 
seletivos com as fontes de informações nas quais podemos nos alimentar, procurando 
entender o que elas podem significar. Dentre os vários benefícios auferidos desse tipo de 
análise, certamente o primeiro deles será a otimização das pesquisas de mercado a serem 
realizadas na busca de informações primárias, com mais foco e objetividade e menores custos. 
 
*Luiz Goes, sócio-sênior e diretor da GS&MD  
 
Disponível em: <http://www.ideias-pessoas.com.br>. Acesso em 27 abr. 2006. 
 
 


