
O ESTADO DE S. PAULO DOMINGO, 1 DE MAIO DE 2011 Economia B9

João Naves de Oliveira
CAMPO GRANDE (MS)

Um nutritivo café da
manhã com quei-
jos, frutas, iogur-
tes, sucos, geleias e

o tradicional café com leite,
pão e manteiga na casa de
Marlucy Ferreira Machado,
34 anos, já é diário.

Uma mesa farta que há
dois anos não existia na famí-
lia, como acontece também
no almoço e jantar variando
entre massas, carnes de fran-
go, suíno, bovino, além de
peixes e até mesmo camarão
“dos grandes”.

No mesmo período, com-
prou apartamento, carro mo-
delo Gol zero quilômetro, e
tem R$ 20 mil guardados pa-
ra festa do casamento com o
advogado Nestor da Costa
Xavier, 28 anos, em dezem-
bro deste ano, com quem na-
mora há seis anos. “Agora
sim, vai dar para casar, ufa!”

O pai, um caminhoneiro,
deixou a família quando Mar-
lucy tinha 12 anos, e ela assu-
miu, como filha mais velha, a
manutenção da casa, e os cui-
dados com a mãe, Maria Apa-
recida, 52 anos, e com as duas
irmãs, Lorrana, 18 anos, e
Luana, 16 anos.

Paga todas as despesas es-
colares para as duas jovens,
roupas, calçados, entre ou-
tras necessidades, incluindo
o salão de beleza, para as qua-
tro, uma vez por semana.

“Gasto R$ 1.500 por mês
somente com a educação de
minhas duas irmãs. A Lorra-
na, por exemplo, está cursan-
do faculdade, mas pago 50%
da mensalidade.”

Expansão. Marlucy é direto-
ra executiva do Centro Uni-
versitário Anhanguera de
Campo Grande. Ela explica
que “não é somente o cargo e
o aumento do salário que pro-
porcionaram essa melhoria
de vida e potencial de consu-
mo. É fundamentalmente o
crescimento socioeconômi-
co mais visível entre 2009 e
2010, com a chegada em blo-
co de grandes empresas a
Campo Grande, como no ca-
so da universidade”.

“Quando eu estava na fa-
culdade de Administração
de Empresas, sabia de enge-
nheiros, bacharéis em Direi-
to e até médicos, exercendo
funções diferentes de suas
formações universitárias,
em busca de um salário dig-
no. Eu pensava o que será de
mim.”

Marlucy conclui que esta-
va errada. “Campo Grande
está crescendo a todo vapor.
Agora, meu sonho mais ime-
diato, além do casamento, é
ver minha mãe como esteti-
cista. Ela está terminando o
curso superior nessa área es-
te ano e tenho onde colocá-
la. Ela será autossuficiente, e
eu fico tranquila quanto a is-
so.”

José Maria Tomazela
SOROCABA

No início de 2009, o marceneiro
Everton Levi Bonani, de 30 anos,
pai de duas meninas, estava de-
sempregado e contava apenas
com o salário da mulher, a vende-
dora Jessica Zanardo Bonani, pa-
ra manter a casa alugada, em So-

rocaba, a 92 km de São Paulo. Ele
fazia bicos, cortava gastos, mas o
dinheiro continuava curto. “Da-
va apenas para manter as contas
básicas em dia”, lembra.

Sem formação superior, Bona-
ni fez curso técnico de marcena-
ria e acabou sendo beneficiado
pelo boom industrial vivido pela
cidade. Em expansão, uma pe-
quena marcenaria se transfor-
mou numa indústria de móveis
e, mesmo sem experiência, Bona-
ni foi contratado.

Em poucos meses foi promovi-
do para operador de máquina.
Quase ao mesmo tempo, sua mu-
lher, que tem curso superior, pas-

sou de vendedora a gerente co-
mercial de uma loja de decora-
ção. “Pela primeira vez, nós dois
estávamos empregados e nossa
renda deu um salto”, disse ela.

Os sonhos de consumo, repri-
midos durante vários anos, co-
meçaram a se realizar. O casal
tem dois filhos, Luisa, de 5 anos,
e Manoela, de 2 anos. Jessica con-

ta que a primeira realização foi o
casamento, em maio do ano pas-
sado, pois eles apenas viviam jun-
tos. “Demos uma festa tão baca-
na e cara que tivemos de parcelar
em oito vezes.”

A compra do primeiro carro
veio cinco meses depois, um au-
tomóvel 2005. “O carro também
nos permite passear com as
crianças, algo que quase não fa-
zíamos ”, conta a jovem.

O próximo passo foi o plano
de saúde para as duas crianças.
“Saímos do SUS e fomos para
um convênio médico.” O casal,
que paga R$ 500 por mês de alu-
guel, começou a economizar pa-
ra dar entrada na casa própria.

A casa já foi equipada com TV
a cabo, computador com inter-
net banda larga e o casal aguarda
a entrega de um televisor de
LCD. Deu até para comprar uma

churrasqueira, item importante
para receber os amigos em dias
de jogos do Corinthians, time de
Bonani.

O aumento no consumo da fa-
mília em Sorocaba está relacio-
nado com o mercado de traba-
lho. Apenas o Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador (PAT) da
Secretaria de Relações do Traba-
lho empregou 2.324 trabalhado-
res com carteira assinada no pri-
meiro trimestre deste ano, 998
mais que no mesmo período do
ano passado. Em março, o PAT
de Sorocaba bateu o recorde do
interior com 861 admissões, con-
tra 468 de março de 2010. A Toyo-
ta está entre as empresas contra-
tantes. O comércio ganha novos
shoppings. O Villágio foi inaugu-
rado e o Cidade, o primeiro da
zona norte, está em obras e fica-
rá pronto em 2013.

Família melhora renda e
realiza sonhos de consumo

Novas ‘estrelas’ entre
as grandes cidades
São Paulo e Rio continuam na liderança no ranking das maiores cidades
em consumo, mas despontam Sorocaba e Campo Grande, mostra pesquisa
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Planos para o futuro

‘Agora sim, vai
dar para casar, ufa!’
Marlucy atribui tranquilidade financeira, após
muito aperto, a ‘crescimento socioeconômico’

MARCOS PAZZINI
DIRETOR DA IPC MARKETING
“Com a crise, as
empresas ficaram
com receio de investir
em novos mercados.”

Realização. Marlucy, com o noivo: tempos de fartura

Foco. Primeiro carro é uma das conquistas da família Bonani

Bonani e a mulher foram
beneficiados pela
expansão da cidade onde
moram a 92 quilômetros
de São Paulo

As 50 maiores cidades do País
em potencial de consumo es-
tão perdendo participação
nas compras das famílias bra-
sileiras. No ano passado, esses
municípios responderam por
45,8% do consumo nacional e,
neste ano, por 43,9%, aponta o
estudo IPC Maps, da IPC Mar-

keting Editora. Isso represen-
ta R$ 48 bilhões a menos circu-
lando no caixa das empresas
localizadas nessas cidades.

“Essa redução na fatia das
grandes cidades confirma o pro-
cesso de desconcentração no
consumo”, afirma Marcos Pazzi-
ni, diretor da IPC Marketing Edi-

tora e responsável pelo estudo.
São Paulo(SP), Rio de Janeiro

(RJ), Brasília (DF) e Belo Hori-
zonte (MG) lideram, nessa or-
dem, o ranking dos maiores mu-
nicípios do País em compras nes-
te ano, mas cada um deles com
uma participação bem menor
comparativamente a 2010.

Em contrapartida, há cidades
que ganharam posições na lista,
como Curitiba (PR), Salvador
(BA), Goiânia (GO), Ribeirão
Preto (SP) e São José dos Cam-
pos (SP).

Estrelas. Pazzini destaca cida-
des como Sorocaba, no interior
do Estado de São Paulo, e Cam-
po Grande, no Mato Grosso, co-
mo estrelas do consumo em
2011. Sorocaba, por exemplo, su-
biu seis posições no ranking no
último ano, da 30.ª para 26.ª posi-
ção. Campo Grande, por sua vez,
ascendeu da 20.ª para a 18.ª posi-
ção no ranking do potencial de
consumo no último ano.

O especialista explica que, no
caso de Sorocaba, apesar de ter
aumentado o potencial de consu-
mo da classe C dos moradores

da cidade, o crescimento da clas-
se A teve impacto mais significa-
tivo, com a migração de parte da
população da classe B.

“Como a renda da classe A é
significativamente maior que
das demais classes, o aumento
do número de domicílios desse
estrato social fez com que o cres-
cimento do potencial de consu-
mo desse município se destacas-
se em relação aos demais”, expli-
ca Pazzini.

Já no caso de Campo Grande,
a ascensão da cidade no ranking
dos 50 maiores municípios do
País em potencial de consumo
está baseada no crescimento da
classes B.

Crise. A tendência de descon-
centração do consumo das gran-
des cidades para os municípios
menores já vinha se desenhando
desde 2000, observa Pazzini. Es-
se movimento, no entanto, foi in-
terrompido pela crise financeira
internacional de 2008, que teve
impacto econômico no ano se-
guinte. “Com a crise, as empre-
sas ficaram com receio de inves-
tir em novos mercados e opta-
ram por apostar em cidades já
conhecidas”, diz o especialista.
Agora, ele acredita que a descon-
centração deve continuar. /M.C.

● Cautela
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Novas ‘estrelas’ entre
as grandes cidades
São Paulo e Rio continuam na liderança no ranking das maiores cidades
em consumo, mas despontam Sorocaba e Campo Grande, mostra pesquisa
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Planos para o futuro

‘Agora sim, vai
dar para casar, ufa!’
Marlucy atribui tranquilidade financeira, após
muito aperto, a ‘crescimento socioeconômico’

MARCOS PAZZINI
DIRETOR DA IPC MARKETING
“Com a crise, as
empresas ficaram
com receio de investir
em novos mercados.”

Realização. Marlucy, com o noivo: tempos de fartura

Foco. Primeiro carro é uma das conquistas da família Bonani

Bonani e a mulher foram
beneficiados pela
expansão da cidade onde
moram a 92 quilômetros
de São Paulo

As 50 maiores cidades do País
em potencial de consumo es-
tão perdendo participação
nas compras das famílias bra-
sileiras. No ano passado, esses
municípios responderam por
45,8% do consumo nacional e,
neste ano, por 43,9%, aponta o
estudo IPC Maps, da IPC Mar-

keting Editora. Isso represen-
ta R$ 48 bilhões a menos circu-
lando no caixa das empresas
localizadas nessas cidades.

“Essa redução na fatia das
grandes cidades confirma o pro-
cesso de desconcentração no
consumo”, afirma Marcos Pazzi-
ni, diretor da IPC Marketing Edi-

tora e responsável pelo estudo.
São Paulo(SP), Rio de Janeiro

(RJ), Brasília (DF) e Belo Hori-
zonte (MG) lideram, nessa or-
dem, o ranking dos maiores mu-
nicípios do País em compras nes-
te ano, mas cada um deles com
uma participação bem menor
comparativamente a 2010.

Em contrapartida, há cidades
que ganharam posições na lista,
como Curitiba (PR), Salvador
(BA), Goiânia (GO), Ribeirão
Preto (SP) e São José dos Cam-
pos (SP).

Estrelas. Pazzini destaca cida-
des como Sorocaba, no interior
do Estado de São Paulo, e Cam-
po Grande, no Mato Grosso, co-
mo estrelas do consumo em
2011. Sorocaba, por exemplo, su-
biu seis posições no ranking no
último ano, da 30.ª para 26.ª posi-
ção. Campo Grande, por sua vez,
ascendeu da 20.ª para a 18.ª posi-
ção no ranking do potencial de
consumo no último ano.

O especialista explica que, no
caso de Sorocaba, apesar de ter
aumentado o potencial de consu-
mo da classe C dos moradores

da cidade, o crescimento da clas-
se A teve impacto mais significa-
tivo, com a migração de parte da
população da classe B.

“Como a renda da classe A é
significativamente maior que
das demais classes, o aumento
do número de domicílios desse
estrato social fez com que o cres-
cimento do potencial de consu-
mo desse município se destacas-
se em relação aos demais”, expli-
ca Pazzini.

Já no caso de Campo Grande,
a ascensão da cidade no ranking
dos 50 maiores municípios do
País em potencial de consumo
está baseada no crescimento da
classes B.

Crise. A tendência de descon-
centração do consumo das gran-
des cidades para os municípios
menores já vinha se desenhando
desde 2000, observa Pazzini. Es-
se movimento, no entanto, foi in-
terrompido pela crise financeira
internacional de 2008, que teve
impacto econômico no ano se-
guinte. “Com a crise, as empre-
sas ficaram com receio de inves-
tir em novos mercados e opta-
ram por apostar em cidades já
conhecidas”, diz o especialista.
Agora, ele acredita que a descon-
centração deve continuar. /M.C.

● Cautela

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 maio 2011, Economia & Negócios, p. B9.




