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Carro de luxo, sonho realizado
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ClasseA ganhamais 303 milfamílias
ASCENSÃO SOCIAL

Crescimento, porém, não muda participação no total da população: mais ricos ainda são menos de 2% das famílias

VALERIA GONCALVEZ/AE–27/7/2007

●●●Recentemente, Leonardo
Enes, presidente da Enes Em-
preendimentos Imobiliários, reali-
zou um sonho de consumo: um
carro esporte de luxo.

Com 30 anos e pai de três fi-
lhos, o empresário, formado em
administração, diz que, nos últi-
mos anos, apenas melhorou seu
padrão de vida. Hoje, ele e a mu-
lher moram em uma casa confor-
tável e sua família viaja pelo me-
nos duas vezes por ano para Por-
tugal ou para Alemanha. Seu fi-
lho mais velho estuda em colégio
germânico, no Rio.

“Eu quase nunca viajo para o
exterior. Não tenho tempo. A
grande diferença na minha vida
hoje é que eu trabalho mais”,
brinca. Leonardo Enes também
acalenta a ideia de ter uma lan-
cha, mas, mais uma vez, diz que
o impeditivo é a falta de tempo.

Ele integra o grupo do topo da

pirâmide, mas acabou sendo for-
temente beneficiado pelo alarga-
mento da Classe C. Em 2004,
quando tinha apenas 24 anos, ele
e o pai compraram terrenos em
Campo Grande, bairro de classe
média baixa, na zona oeste do
Rio de Janeiro. Além desse proje-
to de construção – hoje dentro do
programa Minha Casa, Minha Vi-
da –, a Enes levantou edifícios na
Tijuca e em Jacarepaguá, nas
zonas norte e oeste do Rio, de
olho nessas classes ascendentes.

Fornecendo para esse público,
o faturamento de sua empresa
tem aumentado de forma galo-
pante. De R$ 15 milhões em
2008, passou para R$ 33 mi-
lhões no ano passado e pode che-
gar aos R$ 60 milhões este ano:
“Pode parecer incrível, mas ga-
nhamos durante a crise. Hoje to-
do o dinheiro que ganho acabo
investindo na minha empresa.”●

CRESCIMENTO-OempresárioLeonardoEnesposaao ladodoseusonhodeconsumoconcretizado: umcarroesportede luxo

JONNE RORIZ/AE–11/7/2008

Débora Thomé
RIO

Oseletogrupodosricosbrasilei-
ros ganhou 303 mil novas famí-
lias nos últimos sete anos. O
crescimentodaclasseCtornou-
seavedetedocomércioedapro-
paganda – até mesmo a gover-
namental–,masaclasseAman-
tém-se acima da marca de 1 mi-
lhão de famílias desde 2006 e
continua crescendo. Integram
otopodapirâmidepessoas com
rendimento domiciliar mensal
acima de 20 salários mínimos
(R$10,2mil).Éumgrupodeper-
fil diversificado: reúne desde
profissionaisliberaisatéconsu-
midores de artigos de luxo, co-
mo Porsches e helicópteros.

Dados compilados pela MB
Associados, com base nas esta-
tísticasdoIBGE,apedidodoEs-
tado,mostramqueorendimen-
to médio da classe A é hoje 48%
maior que em 2002. Mas, ape-
sardessecrescimento,apartici-
pação daclasse A emrelação ao
total da população não mudou –
ainda representa apenas 1,9%
das famílias brasileiras.

Como base de comparação,
do fim de 2002 até 2009, 1,146
milhão de famílias passaram à
classe B (renda de 10 a 20 salá-
rios mínimos) e 7,772 milhões à
classe C (renda de 3 a 10 salá-
rios mínimos). O crescimento
da renda não foi muito diferen-
te entre as categorias: dobrou
na classe A, cresceu 116% na
classe B e 142% para a C.

CRISE
O ano de crise de 2009 foi ruim
para a Classe A. A estimativa
da MB Associados é que cerca
de10 mil famílias tenham desci-
do um degrau. Mas essa oscila-
ção não foi suficiente para tirar
do grupo a marcade 1 milhão de
famílias (alcançada antes, pon-
tualmente, em 1996 e 1998). A
expectativa é de que, passado o
pior da crise, o consumo nessa
faixa de renda volte a crescer
muito em 2010.

“O dinamismo da economia
brasileira nos últimos anos foi
importante para a recuperação
da renda da classe média, mas

também da classe mais alta, ob-
viamentequeemmenorpropor-
ção”,dizSérgioVale,economis-
ta-chefe da MB Associados. Na
visão dele, a tendência é de que
esse fluxo ascendente persista,
com a classe médiarumando ao
topo da pirâmide.

“Mas aqui há um limite im-
portante.Paraesse puloadicio-

nal precisamos ter um pulo
educacional, também.As facul-
dades criadas nos últimos anos
permitiram que a população
passasse da classe baixa para a
média,mas aindanão temos ní-
vel educacionalsuficiente para
um contingente muito maior
de aumento na classe mais al-
ta”, diz.

PRIMEIRA LINHA
Jáosproblemaspontuaiscostu-
mam serfacilmente superados,
na opinião de Marcos Pazzini,
diretor da Target, empresa de
pesquisa de mercado. “A Clas-
se A foi bastante atingida pela
crise. De qualquer modo, ela
tem uma posição mais consoli-
dada, então não deixa tanto de

consumir. Essas famílias gas-
tam com produtos de primeira
linha,enãodeprimeiranecessi-
dade”, diz.

Enquanto as classes B e C
têm aspirações de consumo
muito claras, como a casa pró-
pria, um carro ou uma TV de
plasma, os integrantes da Clas-
seAjádispõemdetodososbens

considerados essenciais.
De acordo com os dados da

Target, o padrão de gastos é
bem diferente quando se com-
para a classe A com a média da
população.Enquantoosmaisri-
cos destinam 20% da renda à
manutenção do lar (contas de
luz, telefone e aluguel), na mé-
dia da população esse montan-

te vai para 27,5%. Para “outras
despesas”, na qual são incluí-
dososinvestimentos,osmaisri-
cos destinam 42% da renda, an-
te 21% da média da população.
De 2003 para cá, esses gastos
aumentaram para a classe A,
enquanto diminuíam as despe-
sas com itens como alimentos e
bebidas e higiene.

GARGAREJO
A renda domiciliar média desse
grupo de 2% que está no topo da
pirâmide é de R$ 15,8 mil, de
acordocomacontadaMBAsso-
ciados. Porém, como brinca
MarcosPazzini, existea“classe
A gargarejo”, difícil de ser con-
tabilizada, mas cujo padrão de
consumo – e renda – está em ní-
vel muito superior.

A empresa HeliSolutions
vende cotas em helicópteros.
Para quem não pode – ou não
quer – ter um helicóptero, bas-
ta comprar 10% de um apare-
lho, por US$ 66,9 mil (R$ 120,4
mil). Por mês, há uma cota fixa
de manutenção de R$ 4,8 mil;
além do gasto com combustí-
vel, em torno de R$ 680 por ho-
ra. O cotista tem direito a dez
horas de voo mensais.

O serviço, de altíssimo luxo,
foi diretamente impactado pela
crise. No primeiro semestre do
ano passado, a empresa apenas
revendeu as cotas de clientes
que queriam desfazer o negó-
cio. No segundo semestre, com
o enfraquecimento da “maro-
la”, as vendas voltaram a cres-
cer 30%.

“Agora estamos retomando
o ritmo de antes da crise e está
tudomuitobom.Nossaexpecta-
tiva é de seguir o crescimento
de 50% em 2010”, comenta Ro-
gério Andrade, presidente da
HeliSolutions.

Outroitemincluídonosobje-
tosdeconsumoda“classeAgar-
garejo” é o carro esportivo. O
modelo mais barato da Porsche
vendido hoje no Brasil está em
tornode R$250 mil;o mais caro
chega a R$ 750 mil. O parcela-
mento – quando ocorre – não é
feito na revenda, mas direta-
mentepelo clientecom o banco.

Em 2003, 76 Porsches foram
vendidos no País. Em 2008, es-
se número foi dez vezes maior
(753unidades). Mas noano pas-
sado, com os efeitos da crise, as
vendas caíram 26,5%. E o tom-
bo foi relativamente pequeno
perto da queda de quase 50%
que se esperava.

Para 2010, a projeção é de
quesecheguea620automóveis
da marca, ainda abaixo de
2008. Hoje, a Porsche tem re-
vendasemSãoPaulo,RiodeJa-
neiro, Porto Alegre, Ribeirão
Preto e Curitiba, e analisa abrir
umnovonegócionaRegiãoCen-
tro-Oeste. ●

†Mais informações, pág. B4

ORESTIS PANAGIOTOU/EFE–6/12/2009

Crescimento
da massa de
renda não foi
muito diferente

FABIO MOTTA/AE
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 fev. 2010, Economia & Negócios, p. B1.




