
As classes A e B são as que es-
tão mais dispostas a consumir
neste ano, segundo pesquisa
feita em dezembro de 2009
pela Cetelem e pelo instituto
de pesquisa Ipsos.

O objeto do desejo das clas-
ses de maior renda são os gas-
tos com lazer e viagens, com
48% dos entrevistados com
planos de consumir esses ser-
viços, ante 43% do ano ante-
rior. A compra de veículos é
outro destaque, com 30% dos
consumidores com planos de
fazer esse tipo de aquisição.
No ano anterior eram 9% com
intenção do carro novo.

Fórum Estadão Regiões
discute o Centro-Oeste

O consumidor da classe B come-
çou, neste ano, a comprar carro
importado seminovo, confirman-
do a tendência de que, passado o
susto da crise, esse estrato social
está disposto a assumir dívidas.

“De fevereiro para cá, percebe-
mos que cresceu o interesse de
consumidores com renda na fai-

xa R$ 6 mil por carros importa-
dos usados”, afirma Riccardo
Brumana, gerente comercial da
Eurobike Special, revenda de
usados importados.

Brumana observa que o preço
médio dos importados usados,
que no começo do ano estava em
R$ 120 mil, hoje gira em torno de
R$ 105 mil. Além do recuo nos pre-
ços, o prazo longo de parcelamen-
to, de até 36 meses, ajuda o consu-
midor a sonhar com um importa-
do. Segundo o gerente, a classe
média pode até comprar um car-
ro nacional zero, mas tem a chan-
ce de optar pelo importado usa-

do, mais equipado e que dá sta-
tus.

Redes varejistas e revendas de
veículos nacionais com lojas nos
grandes centros, que concen-
tram classes de maior renda, e
em cidades menores também já
captaram essa tendência.

O Grupo Pão de Açúcar, por
exemplo, sentiu uma aceleração
nas vendas das lojas dos grandes
centros. “Isso não significa que
as vendas das lojas de cidades
menores deixaram de crescer”,
ressalta o vice-presidente do
Grupo José Roberto Tambasco.

Apesar de não dispor de núme-

ros, ele observa que o comporta-
mento que predominava nos últi-
mos tempos era de que a veloci-
dade de vendas nas cidades me-
nores superava a velocidade das
metrópoles. “O consumo nas
metrópoles sofreu um pouco
mais com a possibilidade de cri-
se. A classe B ficou mais cautelo-
sa”, diz.

Ney Faustini, diretor da con-
cessionária Absoluta Distribui-
dora de Automóveis, que reven-
de veículos da marca GM, confir-
ma a tendência de que o merca-
do está melhor nas grandes cida-
des. Neste mês, por exemplo, as
vendas nas seis lojas da Baixada
Santista recuaram 17% na com-
paração com o mês anterior. A
queda registrada nas duas lojas
da capital foi +de 11%. / M.D.C.

Classe B retoma disposição para assumir dívidas

Capitais e classe B vão liderar consumo
Levantamento do IPC Target mostra que o gasto total dos brasileiros será o maior desde 1995 e chegará a R$ 2,2 trilhões neste ano
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Poder de compra. Participação do consumo das classes B1 e B2 este ano subiu para 48,1%

Gastos com
lazer e viagem
serão maiores

Passada a crise, redes de
varejo e revendedoras de
carros sentem que essa
fatia da sociedade está
mais disposta a consumir

O desenvolvimento da Região
Centro-Oeste e os investimen-
tos necessários para escoar a
produção agrícola que mais
cresce no País serão o tema do
3º Fórum Estadão Regiões, ama-
nhã, em São Paulo.

A região, considerada um dos
maiores celeiros do mundo,
cresceu o dobro da média nacio-
nal nos últimos dez anos e já

responde por 14,1% da produ-
ção mundial de soja.

Agenda. A participação na pro-
dução global de algodão é de
5,9% e na de milho, 3,4%. No
evento, autoridades e especia-
listas vão debater as perspecti-
vas e oportunidades de desen-
volvimento da região e os ru-
mos do agronegócio.

O fórum será aberto pelo ex-
ministro da Agricultura Rei-
nhold Stephanes, que falará so-
bre políticas agrícolas compen-
satórias para uma infraestrutu-
ra deficiente.

O segundo painel será aberto
pelo ex-ministro da Agricultu-
ra Alysson Paulinelli, que abor-
dará o processo de ocupação da
região.

O fórum também terá a pre-
sença, como debatedores, de re-
presentantes do agronegócio e
do setor de infraestrutura,
além da senadora Kátia Abreu,
que preside a Confederação Na-
cional da Agricultura (CNA),

Pedro Antônio Arraes Pereira,
presidente da Embrapa, e em-
presários que atuam na região,
como José Carlos Grubisich,
presidente da empresa de bioe-
nergia ETH.

Assim como nas edições ante-
riores, que abordaram as Re-
giões Norte e Nordeste, o Fó-
rum Estadão Regiões Centro-
Oeste será realizado no Hotel
Renaissance (Alameda Santos,
2.233 ou Alameda Jaú, 1.620),
com início às 8h30 e término às
12h30.

Participação. As palestras e de-
bates serão mediadas pelo jor-

nalista João Caminoto, editor
de Economia & Negócios do Es-
tadao.com.br. Leitores e assi-
nantes poderão se inscrever gra-
tuitamente pelo site www.fo-
runsestadao.com.br ou pelo te-
lefone (11) 3093-5856.

O evento será transmitido ao
vivo pela TV Estadão , no portal
estadao.com.br. Os internau-
tas poderão enviar perguntas
pelo e-mail debate@estadao.
com.br.
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APRESENTA:

Márcia De Chiara

As grandes cidades e as famí-
lias da classe B, aquelas que sen-
tiram no ano passado o tranco
da crise em suas aplicações fi-
nanceiras, serão as vedetes do
consumo em 2010. Sustenta-
dos pelo crescimento do crédi-
to, da renda e do emprego, os
brasileiros, no total, devem gas-
tar neste ano R$ 2,2 trilhões
com produtos e serviços bási-
cos, além das despesas com via-
gens e com a compra de eletro-
domésticos, veículos, roupas e
móveis.

Os números fazem parte do es-
tudo Índice de Potencial de Con-
sumo (IPC) Target. Será a maior
cifra desembolsada desde que o
indicador começou a ser calcula-
do, em 1995. O estudo é feito
anualmente pela IPC Marketing
Editora, com base em dados do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), cruzados
com os de outras fontes. Para a
edição deste ano, levou-se em
contaque o Produto Interno Bru-
to (PIB) do País crescerá 6,1% es-
te ano.

A montanha de dinheiro desti-
nada ao consumo, 18,8% maior
do que em 2009 e corresponden-
te a 3,5 vezes o PIB da Argentina,
já tira o sono do governo. Na se-
mana passada, o Banco Central
iniciou um ciclo de elevação dos
juros básicos para reduzir o rit-
mo de crescimento da demanda
doméstica a fim de atenuar im-
pactos inflacionários.

Metrópoles. Duas tendências
são claras no estudo. Uma delas
é que as grandes cidades voltam
neste ano a ampliar sua fatia no
bolo total do consumo, reverten-
do uma tendência de perda de

participação para os municípios
menores que ocorria desde
2005, segundo Marcos Pazzini,
diretor da consultoria e respon-
sável pela pesquisa. A outra ten-
dência é o aumento de participa-
ção da classe B, o único estrato
social que deve ampliar a sua fa-
tia de consumo neste ano.

De acordo com o estudo, as 27
capitais devem responder por
34,5% do consumo neste ano. A
participação delas em 2009 foi
de 32%, a menor em cinco anos.

Movimento semelhante ocorre
com as 50 maiores cidades. Em
2009, representavam 43,1% do
total do consumo; neste ano, de-
vem ficar com 45,8%.

“No pós-crise, as capitais rea-
giram mais rapidamente do que
as cidades menores porque reú-
nem grande parte das indústrias
e dos empreendimentos imobi-
liários”, diz Pazzini. Além disso,
observa, os grandes centros con-
centram maior fatia de consumi-
dores das classes B1 e B2, com

renda média familiar de R$ 5.350
e de R$ 2.950, respectivamente.
Neste ano, as famílias das clas-
ses B1 e B2 juntas terão 46,5% do
consumo do País, ante 42,4% em
2009. Em contrapartida, a classe
C, que respondia por 30,1% em
2009, recuou para 27,7%.

Poder da classe B. Quando se
analisa as capitais, essa tendên-
cia fica ainda mais nítida, diz Pa-
zzini. As famílias das classes B1 e
B2 detinham no ano passado

43,9% do consumo das capitais
e, neste ano, a participação subiu
para 48,1%. No mesmo período,
a classe C retrocedeu: respondia
por 23,4% do consumo das capi-
tais em 2009 e hoje participa
com 20,1%. Parte do recuo se de-
ve à ascensão das famílias da clas-
se C para a classe B.

A mesma tendência é constata-
da pelas projeções da LCA Con-
sultores. Bráulio Borges, econo-
mista-chefe da consultoria, esti-
ma que o consumo das famílias

atinja neste ano R$ 2,193 tri-
lhões, crescimento real de 6,2%.
Ele projeta que, de 2009 para
2010, as classes A e B terão maior
parcela na massa de rendimen-
tos. Nas contas dele, a massa de
rendimentos das classes A e B de-
ve aumentar 4,9% este ano, com
elevação de 1,3 ponto porcentual
sobre 2009. Na classe C, os rendi-
mentos terão crescimento de 1,1
ponto porcentual. Nas classes D
e E, o acréscimo será de 0,4 pon-
to porcentual.
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