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Que o brasileiro é um povo otimista nós já sabemos, mas seu poder de reação diante de 
momentos críticos é quase mágico. É bastante curioso fechar um ano complexo como 2009 de 
forma tão positiva. Segundo pesquisa realizada pela Associação Comercial de SP, 40,1% dos 
paulistanos afirmaram que gastariam mais em suas ceias de Natal e 28,2% disseram que 
dariam mais presentes em 2009, se comparado ao Natal de 2008. 
 
Em outro levantamento foi possível observar que as vendas de automóveis cresceram 15,1% 
sobre 2008 e a previsão para 2010 é de aumentar ainda 15% se comparado a 2009. Claro, 
este foi um setor que contou com grande incentivo do governo, mas a predisposição do 
brasileiro em se endividar para não perder uma boa promoção demonstra um comportamento 
muito interessante. 
 
O grupo responsável por essa continuidade nos índices de consumo e pela manutenção da 
economia aquecida tem sido, principalmente, as classes de baixa renda, cujo movimento foi 
inicialmente percebido pela evolução da classe C e, recentemente, também tem sido 
observado na evolução da classe D. Obviamente programas do governo, como o Bolsa Família, 
têm grande mérito nesse crescimento, mas a questão é que um fator econômico acaba por 
estimular o outro, ou seja, havendo mais renda, haverá mais consumo e com isso haverá mais 
empregos, mesmo que sejam empregos informais, e assim por diante. 
 
Há ainda uma enorme demanda reprimida, principalmente, nas classes mais baixas, por 
diversos produtos, como eletrodomésticos e automóveis, sem falarmos na questão da casa 
própria. Apenas para exemplificar, é comum encontrar casas nas periferias das grandes 
cidades que, mesmo sem reboco nas paredes, possuem eletroeletrônicos de última geração. 
Isso ocorre, pois em geral as famílias de baixa renda se ajudam mutuamente e conseguem 
realizar o famoso crediário para adquirir bens que serão pagos em conjunto por membros do 
clã. 
 
Outro fenômeno muito interessante é perceber a preferência pelo consumo de produtos de alta 
qualidade no seu dia-a-dia, pois essas famílias não podem se arriscar comprando itens que 
posteriormente possam vir a lhes trazer problemas. Essas famílias representam mais de 26 
milhões de pessoas que estão subindo de escala social! 
 
Olhando para outro extremo, ou seja, o consumo de luxo, pode-se observar também 
movimentos de consumo bastante interessantes, seja pelo crescimento de sites voltados para 
a venda de roupas de grife, como o Superexclusivo, por exemplo, seja pela vinda de marcas 
de luxo em formatos diferenciados, como as lojas-relâmpago. 
 
Pela perspectiva empresarial é observado também um otimismo incrível, pois presidentes de 
grandes corporações demonstram predisposição para investir ainda mais no País em 2010, 
como é o caso da Nestlé, cujo investimento anunciado será da ordem de R$ 350 milhões, além 
da abertura de novos postos de trabalho pelo mercado, que vem sendo anunciada, dada a 
perspectiva de crescimento. 
 
Se analisadas ao longo do ano, essas mudanças foram torneadas de forma bastante rápida, 
pois até meados de 2009 ainda se percebia muito ceticismo, visto que grande parte dos 
empresários e executivos ainda estava contabilizando suas dívidas e lamentando a perda de 
seus bônus. A partir de setembro, porém, o índice de confiança do consumidor e o índice de 
confiança empresarial, publicados por diferentes instituições, apontaram crescimento mês a 
mês, indicando níveis melhores do que na fase pré-crise. 
 
Além disso, teremos um ano de Copa do Mundo e Eleições, que por si só já movimentarão 
milhões de recursos no País. As perspectivas, que já são realmente positivas, poderão ficar 
ainda melhores se ocorrerem alterações como a aprovação do Cadastro Positivo, pelo 
Congresso Nacional, que possibilitará o acesso ao crédito para milhões de novos consumidores.  
 



Viva 2010 !!! 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 1 fev. 2010, p. 2.  


