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CNI vê ambiguidade
em indicadores da
atividade industrial

Classe C ainda tem
‘caixa’ para consumir
Pesquisa do Ibope revela que 9,5 milhões de pessoas que fazem parte
desse estrato social querem comprar um carro nos próximos 12 meses

● Perfil
- É mais jovem que as classes A
e B.
- A maioria é afrodescendente,
sendo 41% em Salvador e 22%
em Brasília. Esse resultado não
é válido para os Estados do Sul.
- Os homens vivem menos que
as mulheres.
- As mulheres têm mais respon-
sabilidade sobre a família, sen-
do 32% delas como chefes de
famílias na classe C, ante 25%

nas classes A e B.
- 27% da classe C está acima do
peso, ante 31% das classes A e B.

● Planos
- 9,5 milhões planejam comprar
um automóvel novo ou usado
nos próximos 12 meses.
- 19% pretendem adquirir a ca-
sa própria nos próximos seis
meses.

● Comportamento

- 61% não gostam de contrair
dívidas e compram a prazo por
necessidade.
- 65% planejam as compras
quando vão adquirir itens de
grande valor.
- 60% da classe C1 e 53% da C2
compram em lojas de rua

● Perspectivas
As classes C, D e E vão crescer
8% ao ano até 2013, o dobro das
classes A e B
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Após a retomada da atividade
em julho, os indicadores indus-
triais de agosto, divulgados on-
tem pela Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), mostra-
ram ambiguidade, segundo ava-
liação da instituição.

Apesar do aumento do empre-
go e das horas trabalhadas no
mês, o faturamento real do setor
caiu 0,3% na comparação com ju-
lho, já descontados o efeito ca-
lendário do mês, normalmente
alavancado pelas encomendas
de natal. Em relação a agosto do
ano passado, porém, o cresci-
mento das vendas foi de 11,8%.

Para o gerente-executivo de
Política Econômica da CNI, Flá-
vio Castelo Branco, 2010 ainda
será um ano de faturamento re-
corde para o setor. “Os dados do
mês mostram que há alguns si-
nais ambíguos em relação à ten-
dência da indústria, com algu-

mas variáveis em recuo e outras
em expansão. Talvez estejamos
passando por um ajuste do rit-
mo da atividade, que a médio pra-
zo deve continuar em expan-
são”, concluiu.

Em agosto, o Nível de Utiliza-
ção da Capacidade Instalada
(Nuci) recuou pelo quarto mês
consecutivo, ficando em 82,3%.
Em julho, havia caído a 82,5%. Pa-
ra Castelo Branco, a queda reve-
la que os investimentos e proje-
tos de ampliação das fábricas
continuam em expansão.

De acordo com os indicado-
res, apesar da queda na atividade

no mês, as horas trabalhadas na
indústria aumentaram 0,5% na
comparação com julho. Em rela-
ção a agosto do ano passado, a
expansão desse indicador é de
11%. O emprego na indústria tam-
bém cresceu em agosto, ficando
0,8% maior que no mês anterior.
Em relação ao mesmo mês do
ano passado, o aumento é 7,4%.
Segundo o documento, com es-
sa expansão o indicador de em-
prego acumula 13 meses de cres-
cimento quase que ininterrupto.

“O crescimento do emprego
mostra que há planos de expan-
são da produção nos próximos
meses”, avaliou o analista da
CNI, Marcelo de Ávila. “Um au-
mento de 0,8% no mês é bastan-
te intenso, bem acima da média
desse indicador. Além disso, to-
das as vagas fechadas pela crise
já foram restabelecidas pela in-
dústria, com um crescimento de
1,7% em relação a setembro de
2008”, completou.

Apesar do crescimento do em-
prego e da massa salarial real,
que superou em 8,5% o nível de
agosto do ano passado, o rendi-
mento médio do trabalhador
continua estável, apenas 1% aci-
ma do verificado 12 meses antes.

Setores. Dentre os 19 setores
pesquisados pela CNI, 18 apre-
sentam crescimento no fatura-
mento em relação a agosto do
ano passado. As indústrias de
couros e calçados, vestuário, veí-
culos edição e impressão e má-
quinas e equipamentos apresen-
taram avanço superior a 20% nes-
sa comparação.

Números de agosto
apontam aumento do
emprego e das horas
trabalhadas e recuo no
faturamento real do setor

0,3 %
foi a queda no faturamento real
da indústria de julho para agosto

11,8 %
foi o aumento do faturamento de
agosto ante mesmo mês de 2009

0,8%
foi o crescimento do emprego
em agosto, ante julho

● Educação
Apenas 23% da população da
nova classe média urbana fala
um segundo idioma, aponta pes-
quisa do Ibope Mídia. Esse resul-
tado indica um grande potencial
para esse segmento educacional

Céu aberto. Mais de 50% da classe C compra em loja de rua
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A capacidade da nova classe
média, a classe C, de assumir
novas dívidas não se esgotou,
apesar do grande avanço do
consumo registrado nos últi-
mos anos. Pesquisa do Ibope
Mídia revela que 9,5 milhões
pessoas que fazem parte desse
estrato social pretendem com-
prar um automóvel novo ou
usado nos próximos 12 meses.
A classe C reúne um contin-
gente com renda mensal fami-
liar entre R$ 600 e R$ 2.099.

Além de carro, os planos de
consumo da nova classe média
incluem a compra da casa pró-
pria. Segundo a enquete, que ou-
viu 20 mil pessoas dessa camada

social entre fevereiro de 2009 e
janeiro deste ano nas regiões me-
tropolitanas de Belo Horizonte,
Brasília, Campinas, Curitiba,
Fortaleza, Porto Alegre, Recife,
Rio de Janeiro, São Paulo, Salva-
dor e o interior de São Paulo, do
Sul e do Sudeste do País, 19% dos
entrevistados querem comprar
imóvel nos próximos seis meses.

“O crédito imobiliário tende a

crescer de forma absurda. Vai tri-
plicar nos próximos três ou qua-
tro anos”, afirma Dora Câmara,
diretora comercial do Ibope Mí-
dia e responsável pela pesquisa.

Ela destaca que a classe C cor-
responde hoje à metade da popu-
lação brasileira ou 100 milhões
de pessoas. A amostra da enque-
te, isto é, na população urbana
das regiões metropolitanas pes-
quisadas e no interior de São Pau-
lo, do Sul e Sudeste, retrata o de-
sejo de consumo de 32 milhões
de pessoas de 12 a 64 anos.

Dora observa que a intenção
da classe C de dar passos impor-
tantes no curto prazo, como
comprar uma casa ou um carro, é
sustentada pelo otimismo que
esse estrato social mantém em

relação ao futuro. De acordo
com a pesquisa feita em 2009,
metade dos entrevistados acredi-
tava que a sua situação econômi-
ca estaria melhor neste ano. Na
pesquisa de 2005 que projetava a
situação para 2006, esse índice
era de 40%.

A pesquisa mostra dois resulta-

dos curiosos que revelam um
comportamento de consumo di-
ferente do que se pressupõe para
essa nova classe média. O primei-
ro é que a maioria dessa popula-
ção (61%) não gosta de ter dívi-
das. Eles compram a prazo por
uma questão de necessidade.

Outro dado relevante é que

65% planejam a compra para
bens de grande valor. Dora obser-
va, no entanto, que essa não é
atitude do consumidor de classe
C no caso de produtos de menor
valor. “29% dos entrevistados se
declararam consumidores im-
pulsivos quando vão ao super-
mercado”, diz ela.

Shoppings. Outro paradigma
quebrado pela enquete é a prefe-
rência desse consumidor pelas
lojas de rua. Mais da metade,
60% dos consumidores da classe
C 1 e 53% da classe C2, fizeram
compras em lojas de rua nos últi-
mos 12 meses. Dora pondera que
esse consumidor vai ao shop-
ping para passear, mas realiza as
compras em lojas de rua.

Com relação a aspectos quali-
tativos e gerais do perfil dessa
nova classe média, Dora destaca
que se trata de uma população
mais jovem em relação às classes
mais abastadas e composta em
sua maioria por afrodescenden-
tes, exceto nos Estados do Sul.

A presença da mulher como
responsável pela família e com
mais poder de decisão sobre o
consumo é marcante: 32% das
mulheres são chefes de família
na classe C, ante 25 % na A/B.
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