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Pobres jágastam5%maisquericos
CONSUMO

Estudomostra avanço do consumo das classes D e E do Norte e Nordeste em relação às classes A e B do Sudeste
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Márcia De Chiara

OspobresdoNorteeNordes-
teestãoconsumindomaisque
os ricos do Sudeste. Nos últi-
mos 12 meses até setembro
desteano,asclassesDeEdas
regiões Norte e Nordeste do
País gastaram R$ 8,8 bilhões
com uma cesta de alimentos,
produtos dehigienepessoal e
limpeza.Essacifraé5%maior
queadesembolsadapelas ca-
madas A e B (R$ 8,4 bilhões)
quevivemnoSudestedoPaís
nomesmo período comesses
itens, revela estudo exclusivo
da LatinPanel, maior empre-
sa de pesquisa domiciliar da
AméricaLatina.

Em igual período do ano
passado, a situação era exa-
tamente inversa: o gasto das
camadasquecompõemaba-
sedapirâmidesocialnoNor-
te e Nordeste com bens não
duráveis havia sido 5% infe-
rior ao das classes A e B do
Sudeste. “Houve uma rever-
são”, afirmaChristinePerei-
ra,diretoradaempresaeres-
ponsável pela pesquisa.

Elaatribuiamudançaafa-
tores conjunturais. Inflação
embaixa, que dámais poder
de compra ao consumidor,
ganhos de renda dos traba-
lhadores que recebem salá-
riomínimo e o fato de a crise
não ter afetado as camadas
demenorrendaexplicam,se-
gundoChristine,oavançodo
consumodos bens não durá-
veispelosmaispobres.Osda-
dos da pesquisa foram obti-
dos a partir de visitas sema-
nais a 8,2mil domicílios para
auditaroconsumode65cate-
gorias de produtos.

Embora em maior núme-
ro,as famíliasdasclassesDe
E do Norte e do Nordeste
têmrendaagregadabemme-
nor que a das famílias das
classesA eB do Sudeste. No
Norte e no Nordeste, há 6,9
milhões de lares que rece-
bematéquatrosaláriosmíni-
mos (R$ 1.860) por mês, o
quecorrespondea40%doto-
talde famíliasdasclassesDe
EdoPaís. Já as classesAeB
somam4,9milhões de domi-
cílios no Sudeste ou 45% dos
lares desse estrato social do
Brasil. Essas famílias têm
rendamensal superior a dez
saláriosmínimos (R$ 4.650).

Para o economista chefe
daLCAConsultores,Bráulio
Borges, boa parte do avanço
doconsumodosmais pobres
se deve ao aumento real do
salário mínimo de 5,7% con-
cedido neste ano. “O salário
mínimo pesa muito nas re-
giõesNorte eNordeste”, diz.

Nas contas dele, a massa
real de renda dos ocupados,
pensionistas da Previdência
e também beneficiários do
Bolsa Família cresceu 7,7%
no Norte e Nordeste no pri-
meiro semestre deste ano
emrelaçãoa igualperíodode
2008. O acréscimo é mais
queodobrodoregistradopa-
ra essa população que vive
noSudestedoPaís,quefoide
3,1% nas mesmas bases de
comparação.

Alémdisso,Borgesressal-
taquea inflaçãodosmaispo-
bres, que ganham até cinco
salários mínimos (R$ 2.325),
medida pelo ÍndiceNacional
de Preços ao Consumidor
(INPC) do InstitutoBrasilei-
ro deGeografia e Estatística
(IBGE), perdeu fôlego este
ano. Após fechar 2008 com
altade6,5%,amaiortaxades-
de 2003, o INPC deve encer-
rar 2009 com aumento de
4,5%, prevê. ●

†Mais informações, pág. B3
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