
Renda familiar supera R$ 1 trilhão  
Marcelo Rehder  
 
A massa de renda das famílias brasileiras cresceu quase 20% nos últimos dois anos e levou o 
Brasil a subir no ranking mundial de consumo. Esse número corresponde a um acréscimo de 
R$ 194 bilhões na soma da renda de todas as famílias no País em relação a 2005, já 
descontada a inflação. 
 
Esse é o resultado de um estudo da consultoria MB Associados, que usou como base os dados 
mais recentes (2006) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Principal indicador da capacidade de consumo da população, a massa de renda do conjunto 
das famílias do País chegou a R$ 1,168 trilhão em 2007, estima a MB. Em 2005, era de R$ 975 
milhões. 
 
A diferença entre esses dois valores é explicada pela forte recuperação da renda e do 
emprego. Para este ano, a estimativa é de crescimento de 7,9% na massa de renda, para R$ 
1,260 trilhão. Com isso, o aumento entre 2005 e 2008 seria de 29%. 
 
Não foi por acaso que o Brasil já se tornou um dos maiores mercados de consumo do mundo 
para vários produtos. Em volume de vendas de automóveis, por exemplo, o País já está em 
oitavo lugar, com chances de pular para a quinta posição até o fim do ano. 
 
Com um mercado de 10,7 milhões de computadores em 2007, segundo a consultoria IDC, o 
Brasil passou a ocupar o quinto lugar no ranking mundial de PCs, atrás dos Estados Unidos (64 
milhões), da China (36 milhões), do Japão (13 milhões) e do Reino Unido (11,2 milhões) e 
muito à frente da Índia (6,4 milhões, 9º lugar). 
 
O Brasil é o terceiro maior mercado consumidor de Coca-Cola, atrás dos Estados Unidos e do 
México. Já é também o terceiro maior consumidor de cosméticos no mundo e o quarto de 
chocolate. 'O grande motor do crescimento do consumo foi a expansão vigorosa da renda 
familiar, principalmente no ano passado', afirma Sergio Vale, economista-chefe da MB 
Associados. 
 
Segundo ele, sem o estímulo da renda, a oferta de crédito não seria suficiente para sustentar o 
ritmo forte de crescimento de consumo.'A combinação de fatores como o aumento de renda e 
de prazos de pagamento e a queda de juros é que abriram espaço para o forte crescimento do 
consumo que tivemos no ano passado.' 
 
O economista observa que 2007 e 2008 devem ser anos de recuperação de renda mais forte 
na classe média, que tem visto crescimento em setores com gargalos de mão-de-obra, como 
construção, petroquímica e agronegócios. 
 
'Mas não podemos esquecer que a inflação deve ter tirado um pouco da recuperação muito 
forte vista em 2006.' Naquele ano, a massa de renda das famílias brasileiras aumentou 10,1%, 
enquanto a estimativa de expansão para 2007 é de 8,8% e, para 2008, de 7,9%. 

 
Leia mais: Classe C Põe País em destaque no mercado global 
Fernando Dantas 
 
A emergência do consumo popular, especialmente da classe C, explica por que o Brasil está se 
tornando um dos maiores mercados do mundo para diversos produtos, como chocolates, 
cosméticos e computadores. No segmento de computadores pessoais, no qual o Brasil já é o 
quinto maior mercado do mundo, a Positivo Informática, a empresa líder, centra sua estratégia 
na classe C. ''''É daí que vem essa pujança'''', diz César Aymoré, diretor de marketing da 
Positivo. 
 



A empresa brasileira multiplicou suas vendas anuais de 21.496 unidades, em 2003, para 1,389 
milhão em 2007, o que significa um aumento de mais de 60 vezes. O mercado como um todo 
mais do que dobrou desde 2004, saindo de 4,67 milhões para 10,68 milhões de unidades 
vendidas em 2007. 
 
Segundo Aymoré, uma das principais causas desse boom é a queda pela metade nos preços 
dos computadores desde 2004 - de uma média de R$ 2.872 naquele ano para uma média de 
R$ 1.446 em 2007. Ele nota ainda que os juros baixaram e o número de prestações saiu da 
faixa de 12 para 20 a 24 nesse período. 
 
''''As pessoas tinham de pagar prestações acima de R$ 100 para comprar um computador, e 
hoje está oscilando entre R$ 50 e R$ 59'''', diz Aymoré. Ele atribui essa queda de preços à 
desvalorização do dólar (que barateia a importação de componentes) e à chamada Medida 
Provisória (MP) do Bem, de outubro de 2005, que deu isenções fiscais para os computadores. 
 
O executivo acrescenta que a estratégia da Positivo para as classes populares é ter uma 
comunicação que facilite o entendimento sobre o equipamento. ''''Os nossos manuais sofreram 
uma adaptação para a classe C, e são muito fáceis de serem entendidos'''', exemplifica. A linha 
de computadores da empresa vai desde o modelo Futura, de R$ 799, até um notebook por R$ 
3.499. 
 
Segundo Aymoré, a penetração dos computadores na classe A está em torno de 88%, e na 
classe B é de cerca de 65%. Na classe C, com renda familiar mensal média de R$ 1.500, ela é 
de apenas 20%. ''''Continuamos bastante focados na nossa estratégia de inclusão social, e a 
classe C ainda tem 80% a serem explorados.'''' 
 
CELULARES 
 
No segmento de celulares, onde o Brasil também é o quinto mercado do mundo em número de 
linhas, com 121 milhões no fim de 2007, a Nokia, líder de venda de aparelhos, foi 
surpreendida por um crescimento anual de 20% nos últimos anos, maior do que a sua 
projeção de 12%. Luciane Matiello, diretora de marketing da Nokia no Brasil, observa que 
milhões de brasileiros estão migrando para classes superiores de renda, da D e E para a C, e 
desta para as classes B e A, o que impulsiona o mercado de telefones celulares. 
 
Luciane acrescenta que o crescimento da Nokia está bem distribuído em todas as classes, e a 
média de tempo para a troca de aparelhos caiu de 24 meses para 15 meses nos últimos dois 
anos. Segundo ela, o mercado tem duas vertentes: a dos chamados ''''primeiro entrantes'''', 
que estão adquirindo pela primeira vez um celular, e a daqueles mais sintonizados na busca de 
tecnologia e convergência de funções (fotografia, som, internet, etc), concentrados nas classes 
A e B. 
 
Mas a diretora ressalva que mesmo os consumidores nas faixas mais populares têm o que ela 
chama de ''''ânsia de tecnologia''''. Segundo Luciane, o consumidor brasileiro é muito voltado 
também para estilo e design, e a aquisição de novos aparelhos está ligada ao que ela chama 
de ''''poder aspiracional'''', de se identificar com um determinado grupo socialmente 
valorizado. ''''As pessoas querem mostrar de que turma elas fazem parte'''', resume. 
 
Para Roger Saló, diretor de marketing de segmento premium da operadora de celular Vivo, 
com mais de 33 milhões de clientes, ''''o crescimento em número de clientes está vindo 
claramente das classes C e D''''. No caso das classes A e B, ele nota, a cobertura já é de quase 
100%, e a competição entre as operadoras é para capturar clientes uma das outras. ''''Aí a 
briga é por oferecer produtos diferenciados e aumentar a receita por cliente.'''' 
 
Fora da seara tecnológica, o Brasil também já se destaca como um grande mercado de 
produtos alimentares e é o quarto maior consumidor do mundo de chocolate, perdendo apenas 
para os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido. A previsão de produção para 2008 é de 
340 mil toneladas. 
 



Getúlio Ursulino Netto, presidente da Associação Brasileira da Indústria do Chocolate, Cacau, 
Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), diz que ainda existem grandes variações regionais no 
consumo de chocolate, com São Paulo ostentando um consumo de 3,8 quilos por ano, 
equivalente ao italiano, e áreas na Região Norte com 300 gramas anuais.Para Ursulino Netto, o 
baixo valor unitário do chocolate também explica seu alto consumo no Brasil. ''''É possível 
comprar um tablete por R$ 1, e um bombom por R$ 0,50'''', observa. 
'Queria ficar ligada no mundo' 
 
Com 23 anos e morando na favela do Parque da Cidade, na zona sul do Rio, Elyan Clemente 
comprou há sete meses o primeiro computador. Filha de uma empregada doméstica, com 
quem mora, e com ensino médio completo, Elyan trabalha numa loja de cartões 
personalizados, no qual tem de manipular fotos e imagens no computador. 
 
''''Eu decidi comprar o computador para aprimorar o meu desempenho no trabalho, treinando 
em casa'''', explica. Outras razões para a compra foram ''''pesquisar na internet e ficar mais 
ligada no mundo''''. Hoje, Elyan utiliza o computador principalmente para checar notícias, 
receber e enviar e-mails, conversar com amigos no Messenger e se comunicar no Orkut. Ela 
também já fez as primeiras compras online: uma televisão e peças para sua câmera digital. 
 
''''Essa compra foi muito importante para mim, foi uma realização de consumo'''', diz Elyan. Ela 
acrescenta que há muitos anos sonhava ter um computador: ''''Eu nem sabia mexer e já 
queria.'''' 
 
Ganhando R$ 650 líquidos no trabalho, Elyan conta que quem pagou os R$ 1.500 pelo 
computador foi o seu namorado, que é estudante de administração e trabalha na PUC-Rio. Ela 
vem quitando a dívida mensalmente. ''''Sábado agora eu pago a última parcela'''', faz questão 
de dizer. 
 
Para comprar o computador, que foi todo montado, Elyan teve de se inteirar do assunto. Hoje, 
ela discorre sem pestanejar sobre a configuração: ''''HD de 160, 1 giga de memória, Pentium 
D, placa-mãe da Intel, gravador de CD e DVD.''''  
COMENTÁRIOS 

 
Leia mais:Brasil já é 7º em produção de carros 
Cleide Silva e Marcelo Rehder 
 
O Brasil ganhou uma posição no ranking mundial de fabricantes de veículos em 2007, 
passando para o sétimo lugar. Com 2,97 milhões de unidades, o País ocupa posição que antes 
pertencia à Espanha e deve galgar novas vagas este ano, se concretizar a produção prevista 
pelas montadoras, de 3,2 milhões de veículos. Em volume de vendas, o País está em oitavo 
lugar, com chances de pular para a quinta posição. 
 
Segundo o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), Jackson Schneider, os três mercados que estão logo à frente do Brasil - Reino 
Unido, Itália e França - estão em queda, enquanto as vendas no mercado brasileiro devem 
crescer 17,5% este ano, depois de um aumento de 28% no ano passado. O País vendeu 2,4 
milhões de veículos em 2007 e projeta 2,9 milhões para 2008. 
 
A nova posição no ranking ''''mostra a indústria automobilística brasileira chegando a um papel 
de relevância mundial'''', afirma Schneider. ''''Estamos chegando aos primeiros lugares do 
mundo em mercado e em produção, confirmando o potencial que o Brasil tem como economia 
e como país.'''' 
 
Schneider ressalta que o crescimento das vendas de carros no País tem a ver com as 
condições macroeconômicas bem estruturadas, com o índice de confiança do consumidor, com 
a massa salarial e condições de crédito. Entre os produtores de veículos, em 2007 o Brasil 
ficou atrás do Japão (11,5 milhões veículos), Estados Unidos (10,7 milhões), China (8,8 
milhões), Alemanha (6,2 milhões), Coréia do Sul (4 milhões) e França (3 milhões). 
 



Em consumo interno, o País perde para EUA (17 milhões), China (8,8 milhões), Japão (5,3 
milhões), Alemanha (3,4 milhões), Reino Unido (2,8 milhões), Itália (2,7 milhões) e França 
(2,5 milhões). 
 
O Brasil é o maior mercado da Fiat fora da Itália, responsável por 30% da produção mundial 
da montadora, que somou 2,234 milhões de unidades em 2007. Desse total, a filial brasileira 
produziu 717 mil veículos, dos quais pouco mais de 600 mil foram vendidos no País. Líder de 
vendas, a Fiat respondeu por 25,9% do mercado brasileiro no ano passado. 
 
Para o presidente da Fiat América Latina, Cledorvino Belini, o mercado brasileiro tem muito 
espaço para crescer. ''''Há uma demanda reprimida'''', diz Belini. ''''Temos uma média de oito 
habitantes por veículo, que ainda é inferior à da Argentina, de cinco habitantes por veículo'''', 
argumenta. 
 
Maior fabricante de veículos do mundo, a General Motors Corporation tem no Brasil o seu 
terceiro maior mercado global, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Com sede em 
Detroit (EUA), a GM tem fábricas em 35 países. 
 
''''Atingimos o recorde de produção de 600 mil veículos no ano passado, com vendas internas 
de 500 mil unidades'''', diz José Carlos Pinheiro Neto, vice-presidente da GM do Brasil. Nos 
EUA, foram vendidos 3,867 milhões de veículos e, na China, 1,032 milhão. 
 
Segundo Pinheiro Neto, as vendas de veículos estão aquecidas por uma série de fatores, a 
começar pelo aumento do nível de emprego e da renda da população. ''''O consumidor 
brasileiro passou a ter mais dinheiro no bolso e menos risco de perder o emprego, além de 
melhores condições de financiamento, com prazos de pelo menos 60 meses para 
pagamento.'''' 
 
BENS DE SALÁRIO 
 
O País tem subido várias posições no ranking mundial de consumo nos chamados bens de 
salário, que incluem alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, entre outros. Segundo 
o instituto de pesquisas americano Euromonitor, responsável pelo levantamento do consumo 
de cosméticos no mundo, o Brasil subiu da sexta para a terceira posição em apenas dois anos 
(2005 e 2006), desbancando mercados tradicionais, como França, Alemanha e Inglaterra. O 
País fica atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. 
 
''''Em 2007, consolidamos nossa posição no ranking'''', diz João Carlos Basílio da Silva, 
presidente da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
(Abihpec). 
 
O faturamento das indústrias do setor no mercado interno atingiu R$ 19,6 bilhões (antes dos 
impostos), o que representou aumento de 11,5% em relação a 2006. 
 
No setor de refrigerantes, o Brasil é o terceiro maior mercado consumidor dos produtos Coca-
Cola, depois dos Estados Unidos e do México. Em 2007, as vendas no Brasil atingiram 8,53 
bilhões de litros, o que representou um aumento de 16% em relação ao ano anterior.  
 

 
Leia mais: No varejo, crescimento com velocidade chinesa 
Fernando Dantas 
 
A julgar pelo ritmo da economia em 2008, o Brasil deve continuar a galgar posições no ranking 
dos maiores mercados de consumo do mundo. A RC Consultores prevê que o comércio 
varejista deve fechar 2008 com um crescimento de 9% em relação a 2007, o que significa 
uma velocidade quase chinesa. 
 
Para Fábio Silveira, sócio-diretor da RC Consultores, o primeiro semestre de 2008 deve ser 
excelente, e está garantido pela inércia do forte ritmo da economia brasileira na virada do ano. 



No segundo semestre, ele acha que a crise da economia americana, dependendo da 
intensidade, pode começar a se fazer sentir no Brasil. 
 
''''Pode haver piora no humor, na confiança do consumidor, se houver um azedamento no 
mercado americano'''', diz Silveira. Ainda assim, o economista não prevê trancos mais fortes 
para 2008. Ele nota que, com o contínuo aumento da massa salarial, fatores que poderiam 
afetar o consumo, como um eventual aumento da inadimplência, não têm como ser muito 
severos. 
 
Em relação a produtos com maior densidade tecnológica - como computadores e celulares -, 
nos quais o Brasil já é um dos maiores mercados mundiais, Silveira nota que, ''''com o 
aumento da massa salarial, o alongamento dos prazos de empréstimos e os juros reais mais 
baixos, o ingresso de um pedaço cada vez maior da sociedade brasileira no mundo eletrônico e 
tecnológico é inevitável''''. 
 
Para o consultor, o brasileiro tem fascínio pela tecnologia e, com a chegada de novas camadas 
jovens à população economicamente ativa, o consumo daqueles produtos só tende a 
aumentar. Assim, a demanda por produtos da nova economia, como celulares, TV a cabo e 
banda larga deve se expandir além dos limites das faixas mais altas de renda. ''''São 
segmentos que fazem parte do padrão de consumo da classe mais alta, mas que, por 
mimetismo e por acréscimo de renda, vão ser adotados pelas outras classes sociais.''''  
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 mar. 2008, Economia, p. B1-B3 


