
O consumo de baixa renda,
que foi gestado por anos e se
tornou economicamente real no
governo Lula, tem fôlego para
mais quanto tempo? A pergun-
ta, que faz parte não só das ex-
pectativas do setor atacadista
distribuidor, mas de toda a ca-
deia do abastecimento, pode
ser respondida não por meio de
um exercício de futurologia, mas
a partir da análise dos fatores
que irão determinar o quadro po-
ítíco-econômico na próxima

meia-década. Afinal, trata-se de
um mercado que movimenta a
média de R$ 600 bilhões, valor
maior que os PIBs da Argenti-
na, do Uruguai e do Paraguai so-
mados. Entre 2002 e 2006,
esse mercado aumentou em R$
1 18 bilhões.

Foi com o propósito de avaliar
esse mercado que o Data Popu-
lar, empresa de pesquisa espe-
cializada em consumo de baixa
renda, em parceria com a GFK
Indicator, realizou o estudo "Re-
flexões e tendências sobre a
base da pirâmide".

O método escolhido para ava-
liar a longevidade do consumo de
baixa renda foi o da análise de
cenários presentes que podem
ser "portadores de futuro", como
definiu o pesquisador do Data
Popular, Haroldo Torres. São seis
aspectos políticos, econômicos e
sociais que apontam caminhos
possíveis para o futuro próximo
(veja Quadro). O estudo concluiu
que a estabilidade não é mais um
parâmetro questionável política
ou economicamente, que as po-
líticas pró-inclusão social não são
passageiras, e que a oferta de
crédito ainda é recente e incipi-
ente, podendo melhorar.

A estabilidade econômica in-
duz um maior consumo e a in-
clusão social. Ao mesmo tempo,
ela impulsiona a expansão do

crédito. Por fora, o fato de o País
ter uma população em idade
economicamente ativa e com
maior nível de escolaridade é,
por assim dizer, o "terceiro pé"
que apoia uma maior oferta de
empregos e um aumento da
renda das classes mais baixas.
"Com isso, a democratização do
consumo é um processo que
deverá prosseguir nos próximos
anos."

O problema maior está no
fato de que, com esse cresci-
mento, é a classe C que vai in-
flar. "A expectativa que se tem
para 2015 é a de que a classe
C não deterá mais apenas
30% da massa da renda, mas
33%, o que vai mudar bastan-
te o cenário econômico do
País", avalia Torres, citando um
recente estudo realizado por
um dos maiores bancos de in-
vestimento do mundo, o Gold-
man Sachs, que projeta um
crescimento irrefreável da clas-
se C mesmo com um cresci-
mento relativamente baixo do
P B, de apenas 3,5% ao ano.
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