
CadaR$1amaisvai
paraalimentação
Aumento do consumo é decorrente
demelhoria no emprego e na renda

‘Ondetiverpromoção,vou
atrás’,dizaposentado

Consumidor de renda mais baixa passa a ser mais
atraente para o mercado do que o da classe C

Consumidores do Norte e Nordeste vão 17 vezes por
mês ao supermercado, três vezes mais que a média

ClassesDeE
viramprioridade
paraempresas

Angela Lacerda
RECIFE

Os consumidores do Norte e
Nordeste do País vão 17 vezes
pormês ao supermercado, três
vezes a mais que a média dos
brasileiros, aponta a pesquisa
daLatinPanel.Amaiorfrequên-
cia de compras tem motivos:
aproveitar as promoções e fa-
zer o dinheiro rendermais.

SeverinoFranciscodaSilva,
de 69 anos, ascensorista apo-
sentado que vive no Recife
(PE), vai ao supermercadopelo
menos três vezes na semana.
Prefere comprar “picado”, le-
vando o que falta em casa, e
aproveitandoasofertas.Eletra-
balha como porteiro – noite
sim,noitenão–esempreobser-
va o que está faltando.

Com um passado sofrido e
marcado pela necessidade,
quandotrabalhavacomocorta-
dordecanaemMacaparana,na
Zona da Mata, gasta a maior
partedarenda familiar, emtor-
no dos R$ 1,6mil, no supermer-
cado. “Gosto de ver a cozinha
sortida.”

Na quinta-feira, ele estava
no supermercado Todo Dia, no
bairropopulardeAfogados,on-
demora,paracomprar leiteem
pó integral, queestavaemofer-
ta. “Onde tiver promoção, vou
atrás.”

SegundoSeverino, que tam-
bémdeixaumporcentualrazoá-
vel da renda na farmácia, tudo
começou a melhorar quando
veio para a cidade (Recife), em
1986. Arranjou logo um empre-
go,conseguiucomprarumamo-

radia e os 8 filhos vivos, dos 15
que teve, foram se ajeitando.
Hoje temprazeremter fartura.
Até porque “casa de pai é coisa
boa”esempretemumfilhoche-
gando para comer.

ComoSeverino,Glaucineide
Severina de Souza, de 27 anos,
dona de casa e mãe de quatro
filhos, também aproveitou a
oferta do leite em pó na última
quinta-feira. Levou várias “bol-
sas”,comochamaospacotesdo
produto, que segundo ela, é tão
imprescindívelcomoofeijãoeo
arroz.Comquatro filhos, ela vi-
vedo saláriodomarido, emtor-
nodeR$600,00,erecentemen-
te passou a receber o benefício
doBolsa-Família,quelheacres-
centa R$ 134,00 mensais. “Lu-
tei quatro anos para conse-
guir”,dizelaquetambémincor-

porou à sua lista de compras
novos itens, como catchup e
maionese.Nos dias emque a
geladeira e a despensa estão
mais vazias, ela costuma
usarcatchuppuronopão,co-
mo substituto demanteiga.

PERCEPÇÃO
Os consumidores das clas-
sesAeBdoSudestepercebe-
ram o avanço no padrão de
consumo da população de
menor renda, enquanto as
suas compras ficaram prati-
camente estagnadas. Ana
Maria Lacerda Teixeira, de
60 anos, casada e com dois
filhos, diz que manteve o pa-
drão de compras,mas notou
queavidadafaxineiramelho-
rou. O valor da diária subiu
deR$ 50 paraR$ 60.

O economista Celso Bug-
ni,de52anos,observouquea
sua empregada melhorou o
padrão de vida. “Ela alugou
uma casa melhor e comprou
vários eletrodomésticos.”
Alémda inflação baixa, Bug-
ni também colaborou para a
ascensão com um aumento
de 10% no salário. “Acho
bom que ela tenha melhora-
do. Diminuiu a desigualdade
social.” ● COLABOROUM.C.

Com mais dinheiro no bolso, a
baixa renda, que tem enormes
lacunasnoconsumodeitensbá-
sicos, vai direto às compras, es-
pecialmente de alimentos,
quando temR$ 1 extra. Tanto é
que o gasto com comida pesa
30%no ÍndiceNacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) do
IBGE, que mede a inflação das
famílias mais pobres, com ren-
da de até cincomínimos.

JánoÍndiceNacionaldePre-
ços ao Consumidor Amplo (IP-
CA)doIBGE,queapuraocusto
de vida das famílias com renda
deaté40saláriosmínimos,ode-
sembolso com alimentação re-
presenta 22%do indicador.

“Oconsumodebensdasclas-
sesAeBémaismaduro”,obser-
va o economista chefe da LCA
Consultores,BráulioBorges.Is-
so significa que, quando há ga-
nho de renda nos estratosmais
abastados da população que já
têmasnecessidadesbásicassu-
pridas, crescem os gastos com
serviços. “Essa população viaja
mais e comemais foradecasa”,
exemplifica.

Para o coordenador do Cen-
tro de Políticas Sociais da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV),
Marcelo Neri, os dados da La-
tinPanel são consistentes com
os resultados da última pesqui-
sa de estratificação das classes
sociais no País feita pela FGV.
Nos últimos 12 meses encerra-
dosemjulhodesteano, aparce-
ladapopulaçãocomrendamen-
sal superior a 3,5 salários míni-
mosnas seis regiõesmetropoli-
tanas cresceu mais no Nordes-
te do que no Sudeste, sendo
mais forte o avanço nas perife-
rias de Recife (PE) e Salvador
(BA), em detrimento das capi-
tais. “O Nordeste está melhor
que o Sudeste e as periferias
que as capitais”, afirmaNeri.

Eledestaca, porém,queesse
avançona escala social não é só
resultado de programas de be-
nefícios do governo. “A renda
do trabalho também está cres-
cendonoNordeste”,dizoecono-
mista da FGV. Entre 2003 e
2008, a renda do trabalho e a
rendatotalnoNordesteaumen-
taram coincidentemente 7,3%
aoano, enquanto nomesmope-
ríodo no País a renda como um
todo aumentou 5,3% ao ano e a
renda do trabalho, 5,1% ao ano.
O fato de esse ganho de renda
não ser apenas fruto de benefí-
cios sociais, mas da renda do
trabalho, dá sustentabilidade
ao processo, observaNeri.

Deolhonacontinuidadedes-
se movimento de ascensão das
classesDeEnomercadodecon-
sumo,oWalmart, omaiorvare-
jista do mundo e que atua no
Brasil nas regiões Sul, Sudeste
e Nordeste, concentrou neste
ano os investimentos no Nor-
deste. Das cerca de 100 lojas
abertas em2009, amaior parte
está localizada nessa região.

“Abasedapirâmidesocialvi-
ve hoje um momento especial”,
afirmaovice-presidenteexecu-
tivo da rede no Brasil, Marcos
Ambrosano.Segundoele,oape-
tite de consumo das classesD e
E não está restrito a alimentos.
“Está crescendo expressiva-
mente neste ano a venda de
computadores nas lojas Todo
Dia.” A bandeira Todo Dia são
lojas de desconto voltadas para
a baixa renda. ● M.C.

CONSUMO

Márcia De Chiara

AclasseC,queatépoucotempo
atrás era a mais cortejada pela
indústriaepelocomércio,come-
ça a perder a atratividade para
as camadas inferiores, as clas-
ses D e E, que ainda têm pouco
acesso ao crediário e a renda
menos comprometida com ou-
tras despesas, como internet,
TVacaboeprestaçõesdocrédi-
to consignado.

Segundo pesquisa da La-
tinPanel, a classe C das regiões
Norte eNordeste, que temren-
damensal familiarentrequatro
(R$ 1.860) e dez salários míni-
mos (R$ 4.650) gastou nos últi-
mos12mesesatésetembrodes-
te ano R$ 5,46 bilhões com ali-
mentos, bebidas e artigosdehi-
giene e limpeza. Essa cifra é
35% menor que a desembolsa-
dacomessesmesmosprodutos

pelas camadasAeBdapopula-
ção que vive na região Sudeste.

“AsclassesDeEpassarama
ser olhadas com mais carinho
pelos empresários porque es-
tão saindo do estágio de consu-
mo de subsistência”, afirma o
economista chefe da LCA Con-
sultores, Bráulio Borges.

IsaelPinto,presidentedaGe-
neralBrands,queproduzsucos
em pó e pronto para beber, já
detectouopotencialdessenovo
mercado. Faz um mês que a
companhia, que é dona damar-
ca Camp, lançou um novo suco
em pó. Batizado de Fructos
Plus,osucoévoltadoparaabai-
xa renda doNorte eNordeste.

Opacotinhode20gramasdo
novosucoempócusta entreR$
0,39eR$0,45novarejo e rende
dois litros do produto já adoça-
do.O saquinhode35gramasda
marca Camp, mais voltada pa-

ra as classes B e C, sai por R$
0,59 no varejo e rende um litro
de suco, tambémadoçado.

“Idealizei esse novo produto
quando estava numa vendinha
numacidadedo interior doMa-
ranhão, num dia em que a tem-
peratura passava de 35 graus”,
diz o empresário. Ele conta que
observouumasenhorapobrefa-
zendo as contas de quanto iria
gastar para comprar suco para
os seis filhos. “Percebi que ha-
via uma oportunidade de mer-
cadopara um sucomais barato
e commaior rendimento.”

O resultado dessa percep-
ção do empresário já se traduz
emnúmeros. No primeiromês,
já produziu e vendeu o pó para
fazer o equivalente a 7,2 mi-
lhõesde litrosdesuco. “Oresul-
tadonossurpreendeu.Jápenso
emmontarumafábricanoNor-
deste”, diz Pinto. Ele conta que

odesempenhodasvendasdeto-
dos os produtos da companhia
paraasclassesDeEnoNordes-
teétrêsvezessuperioraoregis-
trado nas classes A e B no Su-
deste.Alémdossucos,ele fabri-
ca chiclete e outros confeitos.

A Perfetti Van Melle, fabri-
cante da bala Mentos, é outra
indústria que acaba de colocar
nomercadoprodutos feitos sob
medidapara as classesDeEdo
Nordeste. Tatiana Checchia
Gonçalves, gerente da marca
Mentos, conta que lançou qua-
tro sabores da bala emembala-
gens menores: no lugar de 14
unidades são 11, o que reduz em
27%o preço do produto.

Antes mesmo de desenhar
produtos com características
específicas para a região, a em-
presa já vem colhendo bons re-
sultados de vendas no Nordes-
te. No bimestre agosto-setem-
bro, as vendasde dropes, pasti-
lhas e caramelos da companhia
no Nordeste cresceram 46%
em valor na comparação com
igual período do ano passado,
enquanto na região Sudeste o
acréscimo foi de 8%, nas mes-
mas bases de comparação.

Christine Pereira, diretora
daLatinPaneleresponsávelpe-
lapesquisadeconsumodomici-
liar, ressalta que há muitas
oportunidades na região Norte
e Nordeste para as indústrias
de alimentos e produtos de hi-
giene e limpeza. Ela cita como
exemplocincoprodutosqueain-
datêmpoucapresençanacesta
de compras da população local
de menor renda em relação ao
restante do País. São eles: cre-
me de leite, leite condensado,
maionese, molho de tomate e
amaciante de roupas. ●

FREQUÊNCIA-Silva, noRecife: supermercado3vezesporsemanaESTÁVEL-Ana, quemoraemSP,nãomudouconsumonoúltimoano

Entre 2003 e 2008,
renda do trabalho
no Nordeste
cresceu 7,3%
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