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Não restam dúvidas de que,
mantida a estabilidade econô-
mica, um dos maiores atrativos
ao investimento produtivo tanto
de empresas nacionais como es-
trangeiras é o grande mercado
de consumo brasileiro e, princi-
palmente, seu potencial de
crescimento nas próximas dé-
cadas. Hoje, 144 milhões de
pessoas movimentam quase
R$ 2 trilhões, o equivalente a
62,7% do Produto Interno Bruto
(PIB). Segundo estimativas fei-
tas pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) a
pedido do Brasil Econômico,
em 2030 o poder de compra da
parcela da população brasileira
apta ao consumo, de 188 mi-
lhões, pode consumir R$ 5,4
trilhões em bens e serviços.

A expansão traz consigo uma
mudança no perfil de consumo
para um modelo segmentado,
que vem dando seus primeiros
passos nos últimos dez anos.
Além de mais exigentes e am-
bientalmente conscientes, os
consumidores terão se formado
basicamente com as mãos na
internet e, em tenra idade, já te-
rão influenciado seus pais sobre
suas compras. Com isso, haverá
novas oportunidades de negó-
cios. Mas também um sinal
amarelo se acenderá: com a ele-
vação da renda em geral, o con-
sumidor ficará cada dia mais se-
letivo com o que lhe é oferecido.

Trabalho elaborado pela con-
sultoria Macroplan, Prospecti-
va, Estratégia e Gestão levantou
nove tendências para os com-
pradores nos próximos anos.
Segundo o diretor Glaucio Ne-
ves, algumas delas se cruzam e
se complementam, mas todas
seguem em direção à crescente
demanda pela maior especiali-
zação. “Há uma necessidade de
as empresas se adaptarem e fi-
carem mais atentas aos novos
padrões de consumo que vão se
estabelecer daqui por diante”,
disse o executivo.

Nos próximos anos os consu-
midores vão ficar cada vez mais
exigentes. Segundo Neves, deve
haver um aumento da demanda

pela certificação das compa-
nhias em relação à qualidade e
procedência de matérias-primas
usadas, seguindo um movimen-
to que já ocorre mundialmente.
Pelo lado empresarial, a tendên-
cia é que se eleve a procura por
serviços de consultoria para me-
lhoria de processos de produção,
novos formatos de inovação e da
relação com o cliente, com a
criação ou fortalecimento de
suas ouvidorias. Para o executi-
vo, as empresas também podem
ser mais pressionadas por órgãos
de controle e fiscalização.

O consumidor “saudável” e
“responsável”, outros dois per-
fis que vão se consolidando no
Brasil, também deve levar ao
aprimoramento das empresas e
abrir novos flancos de negócio.
Neves vê uma janela em áreas
vinculadas às atividades de saú-
de, segurança e meio ambiente
nas companhias. Nesse sentido,
deve haver um aumento na bus-
ca por alternativas de trata-
mento de saúde, tanto curativo
quanto preventivo, e isso indica
espaço ao surgimento de servi-
ços voltados à oferta de terapias
naturais e de academias. Nesse
perfil também se enquadram
aquelas pessoas com mais de 60
anos, que tendem a buscar –e
cada vez mais têm condições de
pagar – cuidados estéticos e de
rejuvenescimento.

Ecológico é melhor
Outra intersecção encontrada
entre esses consumidores é a de
forte expansão da demanda por
alimentos orgânicos. Em conse-
quência, um estímulo a mais ao
incremento da produção desse
tipo de produto. O ecologica-
mente correto também estará
com força em pauta, exigindo
das companhias a busca pela re-
visão de seus processos produti-
vos e comerciais em prol da sus-
tentabilidade do meio ambiente.

“As pessoas já estão voltando
a levar uma sacola em vez de pe-
dir um saco no supermercado
para suas compras. As empresas
têm de começar a refletir sobre
esse comportamento pelo lado
positivo, de novas oportunidades
para a oferta de produtos volta-
dos a esse público”, diz Neves. ■

Consumidor será
mais exigente
e ambientalista
Potencial de consumo pode chegar a R$ 5,4 trilhões, ou
170% a mais no Brasil, segundo a consultoria Macroplan

O consumidor
“saudável” e o
“responsável”
devem levar ao
aprimoramento
das empresas
e abrir novos flancos
de negócios

■ MERCADO

180milhões

Número de consumidores vai
passar de 144 milhões para

■ EXPANSÃO

5% ao ano

O crescimento real médio
projetado para o consumo é de

Crianças e jovens infuenciam cada vez mais não só suas
escolhas de consumo, como também a de seus pais

CENÁRIO PROJETADO

Demanda sobe com aumento do PIB a 6,5%
Para alcançar o volume de R$ 5,4
trilhões, o consumo das famílias
brasileiras deve ter expansão real
média de 5% ao ano até 2030,
segundo o economista do Ipea
Roberto Messemberg. O cenário
desenhado para dar esse impulso
contempla a expansão mediana
do Produto Interno Bruto (PIB)
de 6,5% pelos próximos 20 anos.
Com cálculo feito a preços de hoje,
o total das riquezas produzidas
pelo país sairia dos atuais R$ 3,14

trilhões para R$ 11,8 trilhões
no período. Ao apresentar uma
taxa de crescimento um pouco
menor do que a da economia,
a participação do consumo no PIB
vai recuar dos atuais 62,76% para
46%. Para Messemberg, isso seria
saudável pois abriria espaço para
elevar a taxa de investimentos
a 25%. “O investimento público
tem que deslanchar, abrindo
caminho para o investimento
privado se ampliar.” S.C.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 4.
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