
consumo

A economia dá sinais contraditórios. Muitos setores crescem rapidamente, mas o PIB patina.

Repete-se o dilema: o copo está meio cheio ou meio vazio?

Há, sem dúvida, muitos motivos para lamentar o desempenho da economia, mas, da mesma forma,

há muitos outros que permitem uma visão mais otimista.

Nas páginas seguintes, Mercado Global alinha dados a favor da tese de que, apesar dos evidentes

problemas, vive-se uma notável democratização do mercado consumidor no Brasil. Mais gente está

consumindo mais, principalmente gente de menor poder aquisitivo e de mercados menos desen-

volvidos. Isso é inegavelmente uma boa notícia - e uma excelente oportunidade para as empresas.

Um mercado
mais
democrático
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Os consumidores de menor poder aquisitivo, prin-

cipalmente os da classe C, estão puxando o con-

sumo no Brasil.

Dados divulgados pelo LatinPanel em março, re-

lativos a 2005, indicam que, pelo segundo ano con-

secutivo, a classe C - com renda mensal entre qua-

tro e dez salários mínimos - comprou e gastou mais.

Segundo a pesquisa, consumidores desta classe

compraram 7% a mais em quantidade de itens e

gastaram 10% a mais do que em 2004. Consu-

midores de todas as classes sociais ampliaram o

número de itens consumidos em 6% e em 9% o

montante de gastos ao longo de 2005.

O LatinPanel apurou também que os consumi-

dores da classe C estão contraindo mais emprés-

timos para financiar o seu consumo, já que gas-

tam, em média, a cada mês, 8% a mais do que

ganham. Em seu conjunto, os consumidores brasi-

leiros gastam 3% a mais do que ganham.

O instituto considera que houve um aumento

real de rendimento em 2005 de 4% - bem mais do

Retrato do PIB
Em 2005, todos os setores que
compõem o PIB tiveram quedas, mas,
olhando o desempenho da atividade
industrial, vê-se um retrato diferente: a

produção de bens de consumo, por
exemplo, cresceu 6,1%.
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Apesar de já
estarem presentes

nos bolsos de
quase 100 milhões

de brasileiros, as
vendas de

celulares
continuam a

crescer em ritmo
acelerado.

que os 2% apurados pelo IBGE. Além disso, os

19,7 milhões de trabalhadores nas seis principais

regiões metropolitanas no final de 2004 tornaram-

se 20,2 milhões no final de 2005, fechando um

círculo virtuoso: mais consumidores com mais

dinheiro no bolso e mais facilidade para obter

crédito. O LatinPanel aponta que mais de 1,8

milhão de lares que não compravam nenhuma das

71 categorias de produtos pesquisadas passou a

fazê-lo no ano passado. Categorias de produtos co-

mo sucos em pó, desodorantes, condicionadores,

massas instantâneas, catchup, salgadinhos, petit

suisse e caldos, entre outros, foram bastante bene-

ficiadas pelo crescimento de consumo. Entre os

segmentos, o campeão foi o de higiene e limpeza,

com alta nas vendas de 11%.

Eletrônico em alta
A indústria de bens duráveis viu as
suas vendas dispararem 11 % no ano

passado, com destaque para produtos
eletrônicos. A produção de máquinas
de lavar teve crescimento de 36%,

refrigeradores, 28%, aparelhos de
DVD, 23%, sem mencionar a explosão

das vendas de home theather, próxima
de 240%.

Melhora nos níveis de emprego e
renda e facilidades de financiamento
explicam o bom desempenho.
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As bases para
democratização do consumo
A democratização do consumo é uma combinação

de muitos fatores, de longo e curto prazo. O mais

importante deles a longo prazo é que, desde 1993,

a desigualdade social tem caído no Brasil, segundo

dados do IBGE publicados pela Folha de S.Paulo no

final do ano passado.

Neste intervalo de tempo, o índice de Gini, que

mede a concentração de renda, caiu de 0,571 para

0,535. Quanto menor o índice, menor é a desi-

gualdade de renda de um país. A queda permanen-

te nos preços dos alimentos, avanços da escolariza-

Emprego em alta
Um crescimento modesto do PIB em

2005 não impediu que os índices de
desemprego continuassem em queda,
tendência marcante dos últimos anos.
Observa-se também recuperação da
renda do trabalho, espelho de

demandas dos empregadores, maior
qualificação dos trabalhadores e

negociações salariais mais
equilibradas.
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O salário mínimo
praticamente
dobrou num
intervalo de 48
meses. No
mesmo período,
o desemprego
recuou 4 pontos
percentuais.
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Produtos
perecíveis foram

o grande destaque
na pesquisa da

ACNielsen.
Não por acaso,

apresentaram
significativa
redução de

preços em 2005.

cão, expansão de programas sociais e de benefícios

previdenciários, salário mínimo que sobe acima da

inflação, juntamente com um achatamento da

renda das camadas mais ricas, explicam a melhora

do índice, que significa, em última instância, au-

mento na massa de consumidores.

Em intervalos mais curtos de tempo, os sinais

também são abundantes.

Para começar, o desemprego caiu ao longo de to-

do 2005 enquanto crescia o rendimento médio do

trabalhador. A oferta de crédito, principalmente o

consignado, cresceu em ritmo acelerado - quase

40% em termos nominais em 2005 - fechando a

equação. Resultado: as famílias consumiram mais,

fenômeno que, em dezembro de 2005, completou

nove trimestres consecutivos.

Coincidência perfeita
Empresas fabricantes de produtos da
cesta básica que sofisticaram as suas
estratégias de marketing tiram mais
proveito da puxada nos níveis de
consumo.
Análise produzida pela ACNielsen
mostra uma coincidência quase
perfeita entre as categorias de
produtos da cesta básica que mais
cresceram em 2005 e o uso de
estratégias que combinam preços
menores, ampliação dos canais de
distribuição, inovação e extensão de
linhas e promoção.
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Democratização
vale também
para o varejo
Pesquisa da ACNielsen registra uma reversão de

forte tendência observada até os anos 90: a de con-

centração das vendas de varejo em médios, gran-

des e hipermercados, tendo o seu espaço ocupado

por pequenos estabelecimentos de varejo alimen-

tício. Entre 2002 e 2005 esta categoria de estabe-

lecimento viu a sua importância em faturamento

passar de 37 para 40%, enquanto a soma das

categorias hipermercados e supermercados médios

e grandes caiu de 30% para 28%. No mesmo pe-

ríodo, supermercados pequenos mantiveram inal-

terada a sua participação, de 12%.

Livre da inflação
A queda da inflação explica, sob o
ponto de vista dos analistas da

ACNielsen, o maior espaço para o
varejo de pequeno porte.

Itens como facilidade de acesso e
conveniência ganham relevo num
ambiente de preços estáveis e em
queda. O consumidor já não precisa

mobilizar-se para rechear a despensa,
tornando possível o excepcional

desempenho de vendas do pequeno
varejo e dos supermercados pequenos,
que viram o seu volume de vendas
disparar em 2005.

A pesquisa
da ACNielsen
comprova:
não fossem os
estabelecimentos
pequenos, o varejo
no Brasil teria
desempenho
semelhante
ao do PIB.
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Para os analistas
da ACNielsen,

apesar do rápido
crescimento, ainda

há muito espaço
para a expansão

do comércio no
Nordeste.
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O varejo do
Nordeste é o que
mais cresce
Estabelecimentos de varejo no Nordeste tiveram

um crescimento de volume de vendas ao longo de

2005 de mais de 12%, segundo a pesquisa da

ACNielsen, levando em conta 157 categorias de

produtos.

Em importância, o conjunto de estabelecimen-

tos de varejo dos estados nordestinos, de acordo

com a pesquisa da ACNielsen, já se iguala aos dos

estados de Minas Gerais, Espírito Santo e interior

do Rio de Janeiro, deixando para trás os estabele-

cimentos da Grande São Paulo.

São Paulo cresce menos
Dados do IBGE divulgados em janeiro

apontaram o comércio paulista como o
terceiro de pior desempenho entre
todos os estados brasileiros em 2005,
com um crescimento de apenas 2%.

O líder do ranking do IBGE é Tocantins,
cujo comércio cresceu 33%, seguido
da Paraíba (29%), Sergipe (27%),

Acre, Rio Grande do Norte e Maranhão
(todos em torno de 23%). Piauí e
Amazonas também cresceram mais

de 20%.

Na média, segundo o IBGE, o
comércio no Brasil cresceu 4,8%.
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A publicidade
tem papel
importante
Os dados apresentados até aqui ajudam a explicar

o desempenho da publicidade no Brasil nos úl-

timos anos: o investimento publicitário, a partir de

2002, acumula crescimento nominal de 65%, en-

quanto o PIB cresceu 34% no mesmo período.

Mais do que uma beneficiária da democratização

do mercado consumidor, a publicidade vem se tor-

nando um importante motor do desenvolvimento.

Ao proporcionar a todos os brasileiros informações

sobre novidades, ofertas, preços, facilidades etc., a

publicidade encurta caminhos e abre novas pers-

pectivas para a indústria e o comércio de pratica-

mente qualquer segmento e porte.

Vale comparar
a curva de
crescimento dos
investimentos em
publicidade no
Brasil com a do
nível de emprego
e renda (página 7).

Empresas de crédito
Os investimentos em publicidade por
empresas de crédito tiveram um

crescimento de quase 140% em 2005,
segundo dados do Ibope/Monitor, que
posicionou o segmento como o
décimo maior em seu ranking, cuja

liderança continua a ser ocupada por
lojas de departamento.
As financeiras se apoiam cada vez

mais na publicidade para divulgar
ofertas e facilidades para

consumidores, principalmente os de
menor poder aquisitivo.

Text Box
Fonte: Mercado Global, ano 32, n.118, p. 4-11, 3 trim. 2006.




