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Banco Mundial considera pobre o consumidor com renda anual deaté US$ 3 mil.  
 
Pesquisa do Banco Mundial (Bird) divulgada ontem mostra que os consumidores mais pobres 
do Brasil - que representam 70,7% da população - movimentam um mercado de US$ 181 
bilhões, ou R$ 376,11 bilhões, considerando a cotação do dólar ontem. O Banco Mundial 
considerou pobres os consumidores com renda anual de até US$ 3 mil, ou R$ 6,23 mil. No 
mundo, tal mercado chega a US$ 5 trilhões (R$ 10,39 trilhões) e é formado por quatro bilhões 
de pessoas, a maioria na Ásia.  
 
A pesquisa foi feita pela International Finance Corporation (IFC), um dos braços do Bird, e visa 
a estimular estratégias de investimentos em áreas como energia, saneamento básico, 
medicamentos, alimentos e finanças. Os consumidores brasileiros considerados pobres 
representam 35,5% do mercado da América Latina e do Caribe, que é de US$ 509 bilhões. Na 
Ásia, na África e no Leste Europeu, o mercado chega a, respectivamente, US$ 3,47 trilhões, 
US$ 429 bilhões e US$ 458 bilhões.  
 
Segundo o relatório intitulado "Os Próximos Quatro Bilhões", que usa dados de 2002 do IBGE, 
124 milhões de brasileiros que têm renda anual inferior a US$ 3 mil respondem por 34,5% do 
consumo familiar no País. A renda média das pessoas na base da pirâmide econômica no Brasil 
é de US$ 3,35 por dia. O Brasil ficou na frente de países como China (US$ 2,11) e Índia (US$ 
1,56). O estudo também revela que os mais pobres no Brasil participam com apenas 8% dos 
investimentos em educação.  
 
Em relação ao consumo de energia, no entanto, os brasileiros na base da pirâmide 
representam a maioria do mercado - 57,8% do gasto nacional com energia. A exemplo do que 
ocorreu no resto do mundo, a telefonia foi o setor que mais cresceu entre a população pobre 
do mundo. Na África, por exemplo, em países como a Nigéria e regiões como o Saara, o 
número de telefones celulares cresceu de 370 mil para 16,8 milhões nos últimos quatro anos. 
No mundo, o aumento foi de 1,4 bilhão.  
 
O estudo orienta o mercado a investir em água, alimentos, microfinanças, construção de casas 
e energia. O Banco Mundial reconhece que para transformar o público-alvo em consumidor é 
necessário, antes, investir em treinamento e capaci-tação profissional. Organizações não-
governamentais seriam a ponte entre investidores e população dos países no treinamento de 
pessoal para diversas áreas. O documento cita algumas áreas de possíveis parceiras: energia, 
transportes e saúde, entre outras.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 mar. 2007.  Nacional, p. A6. 



 


