
Veículo ainda é sonho
para 61% das famílias

Marili Ribeiro

As grandes capitais brasilei-
ras parecem incapazes de ab-
sorver mais automóveis. Mas,
ao se projetar o mercado po-
tencial de consumo, com base
no índice atual de posse de
bens da empresa de pesquisa
Ipsos, descobre-se que 61%
das famílias ainda não pos-
suem carro.

Na Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea), essa consta-
tação não chega a ser novidade.
A entidade registra que hoje exis-
te um veículo para cada sete habi-
tantes no Brasil, o que, pelos pa-
drões globais, é considerado um
baixo índice de motorização.
Nos EUA, já é um para um.

Impressão similar se repete
em relação às TVs de plasma ou
LCD. Shoppings, bares da moda
e até cabeleireiros exibem fartu-
ra de aparelhos do gênero para
entreter os clientes. Fato que a
Associação Nacional de Fabri-
cantes de Produtos Eletroeletrô-
nicos (Eletros) reforça ao divul-
gar que 45% dos 9,6 milhões de
televisores vendidos em 2009
eram modelos nessa tecnologia.
Mesmo assim, os aparelhos com
telas de plasma ou LCD estão em
apenas 6% dos lares brasileiros,
segundo a pesquisa Ipsos. Logo,
está aí outro enorme mercado a
ser abastecido.

“O Brasil tinha um sério histó-
rico de distorção na distribuição
de renda, o que inviabilizava o
desenvolvimento do mercado in-
terno”, diz Denis Ribeiro, dire-
tor do Departamento de Econo-
mia da Associação Brasileira das

Indústrias da Alimentação
(Abia). “A densidade econômica
atingida pelo País independe do
governo que vier a se eleger. A
tendência é o Brasil persistir nes-
sa rota de crescimento, o que é
ótimo para os negócios.”

Mapa do consumo. O que tor-
na o Brasil tão atraente aos olhos
de fora é o enorme potencial do
mercado. O levantamento do ín-
dice de posse de alguns bens e
serviços feito pelo Ipsos a pedi-
do do Estado tem base em da-
dos de pesquisas com 37 mil en-
trevistas feitas em, 2009 em no-
ve mercados (São Paulo, Rio, Re-
cife, Salvador, Brasília, Fortale-
za, Belo Horizonte e Curitiba).

Entre os resultados encontra-
dos estão que só 47% dos consu-
midores têm computador. So-
mente um terço contrata serviço
de televisão paga. Já quando o
assunto é educação, 12% cursa-
ram a universidade e 15% dos en-
trevistados conseguem ler, com-
preender e falar inglês.

“Somos, indiscutivelmente,
um mercado promissor para os
negócios, mas, para ele se desen-
volver, depende de condições
atreladas ao desempenho da eco-
nomia, ao aumento de renda”,

diz Daina Ruttul, diretora da divi-
são Ipsos Marplan, responsável
pelo estudo.

A expectativa de crescimento
da economia e também da classe
C anima empresários como o
presidente da Eletros, Lourival
Kiçula. “O índice de penetração
das máquinas de lavar louça é de
46%. Somos ainda um mercado
muito jovem.”

O mercado nacional tem cam-
po de amadurecimento até mes-
mo nas áreas onde parece quase
totalmente abastecido. Os brasi-
leiros têm 176,7 milhões de celu-
lares, segundo dados divulgados
esta semana. Ou seja, dá a im-
pressão de que a categoria está
coberta. Mas Luis Minoru Shiba-
ta, diretor de consultoria da Pro-
monLogicalis, acha que há mui-
to a ser feito.

“No Brasil, o mercado de da-
dos via celular (que engloba des-
de os serviços de troca de infor-
mações curtas SMS, fotos MMS,
e acesso a 3G para internet) re-
presenta aproximadamente 11%
da receita total gerada para as
operadoras de telefonia celular.
Nos mercados mais sofistica-
dos, como EUA e Japão, por
exemplo, esse número já está na
casa dos 30% e 40%.”

OS ASTROS APONTAM…

ATÉ 31/03 VOCÊ PODE MUDAR O 
DESTINO DO 13º

Dia 31/03 termina a primeira fase de votação do 13º Top of Mind RH 2010.
Você, que recebeu a cédula e faz parte do colégio eleitoral, com o seu 
voto, pode decidir o futuro do prêmio mais desejado da área de RH.

CONHEÇA EM BREVE OS FINALISTAS.
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PAULO LIEBERT/AE – 13/11/2007

Segundo o Grupo Ipsos,
mercado tem grande po-
tencial de crescimento,
em produtos como
eletrodomésticos e carros

Todo sábado
no Estadão.Do rock ao pop. Do eletrônico ao jazz.

C2+música: todos os gêneros em um só caderno.

Autostar
3068-8580
Jardins

5643-8484
Santo Amaro

3755-1011
Morumbi

(13) 3202-4040
Santos/SP

Caltabiano
3095-8585
Pinheiros

3953-5000
Santana

Eurobike
(16) 3965-7000
Ribeirão Preto/SP

(17) 3201-7200
São José do Rio Preto/SP

Intercar
5054-6000
Moema

(19) 3751-4100
Campinas/SP

DEFENDER
Por que ter qualquer carro se você pode ter um Land Rover?

*Itens referentes ao Defender 110, versão 2009/2010. *Financiamento no plano Leasing com entrada de 50% (R$ 69.500,00) e saldo em 48 vezes de R$ 1.799,00. Taxa de 0,89% a.m. e 11,22% a.a.
Total da operação R$ 155.852,00. TAC e IOF inclusos na operacão e no CET.  Valor à vista de R$ 139.000,00. Crédito sujeito a aprovação. Foto meramente ilustrativa. Se beber, não dirija.

www.youtube.com/landrover

• 2.4 Turbo Diesel, 4 cilindros, Common

   Rail e Turbina de Geometria Variável

• Câmbio 6 velocidades e caixa de redução

• Rodas de liga leve 16”

• ABS Sistema de Freios Antitravamento

• ETC Controle Eletrônico de Tração

• Desembaçador traseiro

• Ar-condicionado

• Vidros elétricos

50% de entrada + 48x R$ 1.799,00 mensais* - Taxa de 0,89% a.m.

Potencial. ‘Somos um mercado jovem’, diz Kiçula, da Eletros
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