
Aproveitando-se do
bom momento da
economia brasileira,
que apresenta um

crescimento médio de
4% ao ano, diminuição

das taxas de
desemprego,
elevação
da renda e

facilidade de
obtenção de crédito,

milhares de brasileiros
passaram a adquirir produtos

e serviços que antes se encontravam
distantes de seus orçamentos. A
nova realidade está contribuindo
para a formação de um mercado
consumidor de massa, fenômeno
característico de sociedades de países
avançados. A tendência é a de que esse
movimento não só se fortaleça, como
também se expanda, em virtude das
transformações demográficas previstas
para as próximas décadas. Uma prévia
de como será o Brasil do futuro está
em um estudo das consultorias Bain &
Company, de estratégia empresarial, e
Euromonitor, de pesquisa e inteligência
de mercado, feito para a revista Exame,
no qual aponta que o consumo anual
brasileiro saltará de US$ 780 bilhões
(2007) para US$ l trilhão em 2012.

Com o aumento, especialistas das
duas consultorias prevêem que o
mercado brasileiro ficará atrás apenas

de Estados Unidos e China entre
os que mais contribuirão para o
crescimento mundial de consumo,
estimado em US$ 3,5 trilhões. Parte
da transformação se deve à elevação
de pessoas para as classes superiores,
principalmente da faixa intermediária,
a chamada classe C, que tem rendas
mensais que variam entre R$ 1.062
e R$ 2.017. Nos dois últimos anos,
de acordo com pesquisa do Instituto
Ipsos para a financeira Cetelem, 23,5
milhões de pessoas atingiram esse
patamar, o que transforma a classe C
na maior em números absolutos — 86
milhões - da pirâmide social. Esse
contingente somado aos 28 milhões
que formam as classes A e B totaliza
um mercado potencial de 114 milhões
de consumidores.

A ampliação do poder aquisitivo da
classe C permitiu que ela tivesse mais
facilidade de acesso a artigos que antes
eram considerados "luxos" como o de
comprar um carro novo ou de viajar de
avião. Se essa mudança está sendo boa
para ela, para quem está no topo da
pirâmide - os que produzem e vendem
- está melhor ainda, já que amplia as
possibilidades de enriquecimento.
Uma das empresas que previram que
a rentabilidade dos negócios está no
oferecimento de serviços e de produtos
para classes de menor poder aquisitivo
é a Gol Linhas Aéreas. A fórmula
utilizada - "custo baixo x tarifa



O novo consumidor brasileiro é
retratado também pela crença de
David Barioni, presidente da TAM,
maior companhia aérea brasileira.
Para ele, até 2012, o número anual
de passageiros dobrará, devendo
situar-se próximo a 100 milhões.
Ou nas projeções da operadora de
telefonia Vivo, que estima que nos
próximos cinco anos o País terá mais
de 200 milhões de telefones celulares.
Considerando que a população
brasileira terá na época número
semelhante de habitantes (hoje o País
tem 187 milhões), na média, significa
que cada brasileiro terá o seu telefone
móvel.

Bônus demográfico
O tom da força do mercado
consumidor brasileiro é dado pela
estabilidade econômica, daí a
necessidade de sua manutenção.
A transformação da demografia
brasileira é outro pilar que deverá
servir para a construção desse cenário.
Além do crescimento populacional,
que, segundo projeções do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), deverá entrar em declínio
somente a partir de 2062, quando o
Brasil deverá atingir a marca de 262
milhões de habitantes, o aumento
da expectativa de vida tem sido

vida será de 81 anos, a mesma taxa
dos japoneses, considerados os mais
longevos do mundo.

A longevidade associada à menor
fecundidade cria um fenômeno
favorável à Economia, o chamado
"bônus demográfico" formado por
pessoas que se encontram na faixa
mais ativa - entre 16 e 64 anos, ou dois
terços da população total, cerca de 125
milhões. A marca é inédita e deverá
ser ampliada em mais 30 milhões, em
2040. Como o fenômeno é resultado do
crescimento da força do trabalho em
um ritmo maior do que a população
que depende dela, significa mais
recursos a serem gastos com consumo
e a serem aplicados em investimentos.

O Brasil tem 19 milhões de pessoas
acima de 60 anos. Em 2020, serão
quase 30 milhões, contra 64 milhões
em 2050. Desse total, 160 mil serão
centenários. São pessoas, conforme
afirma Ana Maria Camarano,
pesquisadora do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), que
cada vez mais terão tempo de sobra
e renda para consumir, o que abre a
perspectiva de crescimento de serviços
e de produtos para a terceira idade. A
massa de rendimento desse pessoal é
de R$ 16 bilhões mensais (números

de turismo do Brasil, dos 1,5 milhão
de consumidores que procuraram a
agência no ano passado, 40% tinham
acima de 50 anos. A faixa etária sobe
para 60 anos, quando o assunto é
cruzeiro marítimo. Para garantir o
conforto e a tranqüilidade, a tripulação
dos navios é preparada para lidar com
esse público.

Além da terceira idade, o que tem
despertado a atenção das empresas
é o crescente número de casais sem
filhos ou que postergam suas chegadas
ou, ainda, de parceiros homossexuais.
Chamados de dinks (abreviatura para
double income, no kids, ou dupla renda,
sem filhos), eles passam a percepção
aos departamentos de Marketing de
que consomem mais, em virtude da
soma dos dois salários e da eliminação
de gastos com dependentes. O mesmo
conceito aplica-se aos solteiros. No
Brasil, números de 2006 da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios,
do IBGE, revelam que existem 8,6
milhões de residências de casais
sem filhos, um aumento de 60% em
relação a 1996. Para se ter idéia do
quanto são importantes, pesquisa da
TNS InterScience, líder global em
informações de mercado, revela que
essa categoria responde por 27% das
vendas dos imóveis novos.
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Alternativas
Para atender às mudanças de
comportamento desses consumidores,
as grandes redes varejistas estão se
reinventando. O grupo Pão de Açúcar,
por exemplo, lançou no ano passado
o Extra Fácil, lojas com, no máximo,
200 metros quadrados. A rede, que
já conta com 19 estabelecimentos na
capital paulista, deverá ser ampliada
para 90 até o final do ano. A novidade
é um misto de padaria e loja de
conveniência instalada em bairros
de poder aquisitivo alto. O alvo são
os solteiros e os sem-filhos, que não
costumam fazer compras em grandes
supermercados. Tanto que parte dos
3 mil itens oferecidos é vendida em
porções menores que as tradicionais.

Porém, nada é mais prioritário do
que atender os interesses femininos.
As mulheres representam a categoria
mais numerosa de consumidores - 96
milhões - e respondem por 44% da
População Economicamente Ativa
do País. São também as responsáveis
financeiras por 31% dos domicílios,
auferem uma renda mensal de R$ 34
bilhões, ou 70% do que ganham os
homens; em 1991, esse percentual
era de 19%. Mais do que mostrar um
avanço comportamental, os números
reforçam a tese de que as decisões
das compras estão cada vez mais em
suas mãos. Essa constatação levou a
montadora Renault, cujos produtos
são consumidos por 52% das mulheres,
a inaugurar um centro de design na
região dos Jardins, área nobre da
cidade de São Paulo. A idéia é "tirar
proveito" do fato de que as mulheres
são influenciadas pelo design dos
produtos, como revelam pesquisas,
e, a partir daí, captar as tendências

de moda, decoração

e comportamento que possam
ser transferidos para a indústria
automobilística.

O avanço da participação feminina
também é observado no mercado
imobiliário. Há dez anos, 5%
dos apartamentos de dois e três
dormitórios pertenciam a esse público.
Hoje, são 38% e tendem a crescer
mais, já que algumas construtoras
lançam edifícios que se adaptam aos
gostos femininos. Até mesmo lojas
de roupas masculinas, que antes só
se preocupavam com esse universo,
caso da Camisaria Colombo, que tem
128 lojas em 17 Estados, passaram a
admitir vendedores do sexo feminino,
ao constarem que um terço de
seus cadastros eram formados por
mulheres. Afinal, elas também gostam
de comprar roupas para os namorados,
maridos e filhos.

Microtendências
Para que a definição de estratégias
de mercado atinjam os resultados
esperados, as empresas passaram a
identificar grupos que compartilham
os mesmos desejos e costumes. É o
que o norte-americano Mark Penn,
renomado consultor de Relações
Públicas e conselheiro-chefe da
campanha de Hillary Clinton à
Presidência dos Estados Unidos,
chama de microtendências. Para ele,
a era das megatendências acabou.
"Os pequenos grupos tornaram-
se poderosos e mudam a face da
sociedade tal qual a conhecemos. A
maioria das previsões sobre o futuro

é errada, porque é necessário
entender melhor o presente"

afirmou durante evento
promovido pela HSM no
mês passado, em São Paulo.
Em outras palavras; em vez
de perseguir multidões, o

ideal é se concentrar
em pequenos
grupos.
Autor do livro
Microtends (ou
Microtendências,
sem versão em
Português),

Penn enumera 75 microtendências,
que variam desde casais sem filhos
(que tratam animais de estimação
como crianças), adultos que jogam
videogame ou são viciados em
tecnologia, a casais que se conheceram
pela Internet. Na sua visão, por
exemplo, a geração criada por homens
que se tornam pais depois dos 50 anos
tende a se interessar mais por vinho do
que por cerveja e a se vestir de maneira
mais conservadora.

Destacou que muitas das
microtendências estão acontecendo
no Brasil mais rápido do que se
poderia supor, muitas decorrentes
do crescimento da classe média. "Os
brasileiros costumeiramente são
otimistas. Diferente de outros países,
no Brasil, as notícias são sempre
boas. E o que é melhor: as coisas aqui
passaram a florescer de fato" enfatizou.

Essas microtendências, segundo
Penn, mostram o desenvolvimento
de novos mercados e também
reforçam uma economia de US$
l trilhão baseada em coisas antes
impensáveis. "A expansão da classe
média se explica pelo crescimento
do número de consumidores idosos,
de casais que adiam a chegada dos
filhos e do percentual de mulheres que
trabalham"

Ele recomendou aos empresários que
se perguntem se estão na "Economia
Ford" ou na "Starbucks" A primeira
baseava-se na escolha do carro de
qualquer cor, desde que fosse preta.
A outra prega o modelo oposto. O
consumidor pode tomar o café que
quiser, puro ou misturado a uma
bebida de sua preferência. O modelo
que oferece inúmeras opções, relatou
Penn, pode ser explicado pela nova
maneira de comprar e de vender
instituída pela Internet, que reúne
grupos de pessoas de várias partes
geográficas. Além disso, pela redução
dos custos de produção de bens
personalizados e, principalmente,
porque os indivíduos querem ser
diferentes na forma de se vestirem, de
agirem, de viverem e de consumirem.

Text Box
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