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O consumo interno brasileiro deve atingir os R$ 2,2 trilhões neste ano, de acordo com a 
pesquisa IPC Target, realizada pela IPC Marketing Editora. "O potencial de consumo é maior 
que o crescimento da economia. As previsões dizem que o PIB crescerá 5,8%, enquanto o 
consumo interno brasileiro deve aumentar 6,1%", disse Marcos Pazzini, diretor da IPC 
Marketing. 
 
De acordo com Pazzini, a maior contribuição desse aumento é que o Brasil depende menos do 
mercado externo. "Claro que hoje em dia ninguém é independente do que acontece fora, mas 
com esse crescimento interno, o Brasil saiu mais forte e mais rapidamente da crise", falou. 
Esse aumento do consumo maior que o da economia vem acontecendo desde 2005, de acordo 
com a pesquisa IPC Target. "É esse crescimento no consumo que vem sustentando o 
crescimento da nossa economia", contou. 
 
A classe C, com uma representação de 48,7% dos domicílios, continua tendopapel de destaque 
no consumo interno do País. O potencial deconsumo dessa fatia da população é de 27,7% de 
tudo o que será consumido neste ano no Brasil, o que equivale a uma movimentação de R$ 
579,7 bilhões. No entanto, a maior fatia de consumo continua na classe B, que tem 29,6% da 
concentração dos lares, com 46,5% do potencial de consumo, o que equivale a R$ 973 bilhões. 
"A classe C ainda é muito importante, mas já se vê uma segunda onda de migração:as famílias 
saindo das classes C1 e C2 para a B. Um movimento parecido com o que já aconteceu com a 
classe D subindo para a C", explicou Pazzini. 
 
De acordo com o executivo, as regiões que tinham mercados mais consolidados saíram melhor 
da crise internacional. "As capitais e as regiões Sul e Sudeste, com mais domicílios na classe B, 
sofreram menos a crise. As cidades fora dos grandes centros, que têm grande potencial e 
vinham crescendo mais, sofreram mais. É um paralelo do que acontece no mundo. Os países 
emergentes também sentem mais qualquer crise", disse o diretor da IPC Marketing. O 
consumo nas capitais, que em 2009 representou 32% do brasileiro, em 2010, deve ser de 
34,5%, ou R$ 758,5 bilhões. Os 50 municípios que mais consomem no País responderão por 
45,8% do consumo. 
 
Quando o recorte utilizado é a região, o consumo continua concentrado no Sudeste, que deve 
ser responsável por R$ 52,70 a cada R$ 100 consumidos no País em 2010. A região concentra 
42,2% da população nacional. Em segundo lugar vem o Nordeste, com Rs 17,70 de cada R$ 
100 nacionais. A região, que ultrapassou o consumo do Sul em 2008, abriga 28% da 
população brasileira. A região Sul, que concentra 14,5% dos domicílios do País, gastará R$ 
16,50 por R$ 100 brasileiros. 
 
A pesquisa também mostra uma discrepância entre o potencial de consumo e o número de 
empresas que existem nas regiões. "Para ter consumo é necessário dinheiro; para isso são 
necessários empregos, que vêm das empresas. A pesquisa mostra que há uma defasagem no 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste", explicou Pazzini. 
 
Segundo a pesquisa, apesar de ter 8,1% da população e abrigar a Zor na Franca de Manaus, a 
região norte tem apenas 3,2% das empresas do País. No Nordeste, onde a concentração da 
população é 28%, estão 15,3% das empresas do País. Na região Centro-Oes-te a situação 
também é desfavorável: 7,3% da população e 6,4% das empresas brasileiras. "Temos visto 
um crescimento das empresas na região Nordeste, mas o mesmo não acontece no Norte e no 
Centro-Oeste, que dependem mais do agronegócio" concluiu Pazzini. 
 
A maior fatia do consumo brasileiro vai para a manutenção do lar. De cada R$ 100 gastos, R$ 
27,60 vão para aluguel, luz, água e gás, por exemplo. Alimentos e bebidas ficam com R$ 
21,40 de cada R$ 100. Transporte leva R$ 7,60. 
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