
Mais dinheiro no bolso
Estudo mostra crescimento do potencial de consumo da classe C e de cidades do interior
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O Brasil continua campeão
no triste ranking da má dis-
tribuição de renda entre os
habitantes, mas os estudos
mostram que essa situação

vai aos poucos se modifican-
do. Levantamento da Target
Marketing, empresa especiali-
zada em pesquisa de mercado,
revela que, em 1991, a classe C

ocupava 26,3% dos domicílios
urbanos, participação que sal-
tou para 39,4% em 2006. Isso
significa um crescimento de
5 milhões de domicílios nesta

classe, grande parte dos quais
composta por famílias que
migraram da classe D e, em
menor número, da E.

Além de morar um pouco
melhor, a população de classe
C também está gastando mais:
em 1991 ela respondia por
23,8% do consumo urbano, e
em 2006 representa 27,3%.
Esses 3,5 pontos porcentu-
ais significam uma expansão
de mais de R$ 36 bilhões no
consumo dessa classe, que
neste ano deve despender em
compras um total superior a R$
300 bilhões.

O cálculo faz parte do banco
de dados Brasil em Foco, que
reúne informações de diversos
segmentos e institutos e por
meio do qual a empresa calcula

GFK Indicator sob nova direção
Paulo Carramenha, ex-dire-

tor da Research International, é
o novo presidente da GFK Indi-
cator, quinta maior empresa de
pesquisa do mercado brasileiro
e que faturou, em 2005, US$ 8,6
milhões, resultado 40% maior
que o do ano anterior. A com-
panhia pertence ao grupo GFK,
de origem alemã, que há cinco
anos iniciou um forte processo
de crescimento internacional
por meio de aquisições.

A compra da então Indicator,
em 2002, foi a porta de entrada do
grupo para a América Latina, onde
hoje está presente também com
unidades na Argentina, no México,
na Colômbia e na Venezuela. Em
âmbito global, a recente aquisição
da britânica NOP é considerada
estratégica para que o grupo atinja
a meta de tornar-se a terceira
principal empresa mundial de
pesquisa de mercado.

O GFK tem subsidiárias em
60 países e é a quinta maior or-
ganização do ranking mundial
do setor, organizado anual-
mente pela Esomar (associa-
ção internacional que reúne
as empresas de pesquisa). O
conglomerado acaba de anun-
ciar os melhores resultados
financeiros de seus 70 anos de
história, com faturamento de
US$ l,2 bilhão em 2005.

Para Carramenha, a solidez
e a tradição do Grupo GFK
aliadas à sua presença em 60
países vêm somar novas ex-
pertises ao portfólio do braço
brasileiro da companhia. "A
empresa está em um ótimo
momento, com grande poten-
cial econômico para crescer.
A idéia é continuar com a es-
tratégia de aquisições e se ex-
pandir internamente", adianta
Carramenha. Segundo ele, a

Carramenha: estratégia de aquisições

unidade brasileira vai reforçar
sua atuação nos aspectos mais
importantes elegidos pelo gru-
po: foco no cliente, desenvolvi-

mento técnico, motiva-
ção da equipe, solidez
financeira e inovação.

No Brasil, as prin-
cipais ferramentas da
companhia estão nas
áreas de satisfação e
lealdade, avaliação de
comunicação e marca
e desenvolvimento de
produtos. A GFK In-
dicator tem uma área
forte de auditoria de
varejo, na qual verifica
itens como presença do
produto no ponto-de-
venda, preços e pro-
moções (dos clientes
e seus concorrentes).
Outra de suas estrelas
é o Mistery Shopping,

um comprador anônimo que
avalia em segredo diversos as-
pectos de atendimento das lo-
jas, produtos e serviços. (EP)

o índice de Potencial de Con-
sumo (IPC). Abrangendo os
5.564 municípios do País e ela-
borado com base em dados ofi-
ciais atualizados, o IPC é uma
classificação técnico-científica
da potencialidade de consumo
versus a renda dos brasileiros
por categoria social.

"Temos observado uma
migração das pessoas mais
pobres para apelasse C. Nos úl-
timos 15 anos esse movimento
desenhou uma curva ascen-
dente de crescimento", afirma
Marcos Pazzini, um dos sócios
da Target. "Só que as empresas
continuam focando as classes
A e B, na crença de que a as-
piração da C é consumir esses
mesmos produtos. Acho mais
do que oportuno que elas es-
tudem melhor as expectativas
dessa população. Quem encon-
trar o caminho para atender às
suas necessidades vai ganhar
muito dinheiro", analisa.

Apesar da boa notícia, a
diferença entre os mais ricos e
os mais pobres continua abissal
no País. Pelos cálculos da Tar-
get, os brasileiros das classes
A e B vão gastar com consumo,
neste ano, R$ 690 bilhões,
enquanto a grande massa das
classes C, D e E despenderá R$
410 bilhões. E mais: do quase
R$ 1,2 trilhão que os brasileiros
vão desembolsar em compras
em 2006, apenas meros R$ 64
bilhões virão dos que moram
no meio rural.

As principais despesas
das famílias brasileiras serão*
efetuadas com manutenção do
lar (R$ 275 bilhões) e alimen-
tação (R$ 175 bilhões). Em
um segundo patamar de im-
portância aparecem os gastos
com veículo próprio (R$ 56 bi-
lhões), saúde (R$ 35 bilhões)
e matrículas e mensalidades
escolares (R$ 31 bilhões).

Além da melhoria da renda
dos mais pobres, a edição de
2006 do IPC Target mostra a
continuidade do movimento de
descentralização do consumo,
das principais capitais para ci-
dades do interior. Das dez me-
trópoles com maior potencial
de consumo, em apenas quatro
(Brasília, Salvador, Fortaleza e
Manaus) o nível de compra da
população aumentou.

Para Pazzini isso é um bom
indicativo. "Cidades grandes
do interior paulista, como
Campinas e São José dos
Campos, estão conquistan-
do parte do potencial antes
concentrado em São Paulo.
O mesmo movimento começa
a acontecer também no Rio
de Janeiro", adianta. Em ter-
mos regionais, o Sudeste vem
perdendo participação e o
Centro-Oeste está estagnado,
em virtude das dificuldades
enfrentadas pelo agronegócio.
Já no Norte e no Nordeste essa
participação é crescente.
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