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De olho na população que alme-
ja realizar o sonho de ter a casa
própria, construtoras amplia-
ram o universo geográfico e pas-
saram a lançar empreendimen-
tos fora dos grandes centros do
País. Estudo do IPC Maps, que
mede o potencial de consumo,
mostra, por exemplo, que a

maior parte dos gastos classifica-
dos pelos brasileiros como “ou-
tras despesas”, que representam
25,9% do gasto total, inclui prin-
cipalmente o desembolso com a
compra da casa própria e com re-
formas.

A construtora Trisul, por
exemplo, desde 2007 expandiu
os lançamentos para além da Re-
gião Metropolitana de São Pau-
lo, em cidades do interior do Es-
tado e municípios satélites de
Brasília. “Detectamos que havia
um bom potencial de compra e
baixa oferta de produtos”, lem-
bra o diretor comercial da empre-

sa, Ricardo Stella, ponderando
também que a escassez de terre-
nos nos grandes centros forçou
a migração.

De 2008 para cá, por exemplo,
a empresa lançou 1.400 aparta-
mentos em Sorocaba (SP), cerca
de 10% do total de lançamento
da companhia no período. “Já
vendemos 1.200 unidades dos
três empreendimentos e o pri-
meiro será entregue este ano”,
conta o executivo. São imóveis
na faixa R$ 100mil a R$ 250 mil.

Antonio Guedes, diretor-ge-
ral da Living Construtora, braço
da Cyrela para a baixa renda, con-

ta que, em 2009, 70% dos seus
lançamentos eram nas grandes
cidades do Sudeste e as Regiões
Norte, Nordeste, Sul e Centro-
Oeste respondiam por 30% dos
novos empreendimentos. No
ano passado, o Sudeste dimi-
nuiu sua fatia para 60% e as de-
mais regiões ampliaram a partici-
pação para 40%.

Além da maior mobilidade so-
cial que favoreceu o aumento do
consumo, Guedes explica que
houve um crescimento da procu-
ra de imóveis por pessoas que an-
teriormente viviam nas grandes
cidades do Sudeste e agora estão
migrando para essas novas re-
giões. Essa população vai em bus-
ca de melhores oportunidades
ou, simplesmente, porque foi
transferida pela empresa em que
trabalha, diz o executivo.

A Rossi Incorporadora e Cons-

trutora é outra empresa do setor
que decidiu diversificar as re-
giões de atuação. “Faz pelo me-
nos 15 anos que optamos ir para
outras regiões do País”, conta o
diretor comercial, Leonardo Di-
niz. Por meio de parcerias, a com-
panhia está em praticamente to-
dos os Estados.

Ele conta que, baseada em pes-
quisa, a empresa tem um plano
consistente de expansão que pre-
vê a atuação em 120 cidades, na
faixa de 200 mil habitantes, on-

de ainda não está. Essa lista reú-
ne municípios das Regiões Cen-
tro-Oeste, Norte e Nordeste.
“Estamos abrindo operações em
São Luiz (MA), Belém (PA),
Cuiabá (MT), Londrina (PR).”
Em São Paulo, a empresa avalia
Barretos, Franca, Presidente
Prudente e Araçatuba.

“A grande diferença do mo-
mento atual para alguns anos
atrás é que hoje todo mundo está
trabalhando”, observa Fabio
Cury, presidente da Cury Cons-
trutora. Ele diz que no passado
era impensável lançar imóveis
em cidades como Itaquaquecetu-
ba, Suzano, Guarulhos, municí-
pios situados num raio de 100
quilômetros da capital. Hoje, no
entanto, com a economia rodan-
do praticamente a pleno empre-
go, essas cidades-dormitório fo-
ram valorizadas./ M.C.

Sudeste perde fatia no consumo nacional
Maior mobilidade social da classe D para a C e da C para B em outras regiões do País provoca migração das compras, aponta estudo

R$ 12 bilhões
é quanto a Região Sudeste, o prin-
cipal polo econômico, deve per-
der de participação no bolo total
de compras do País

R$ 4,6 bilhões
deve ser o aumento da participa-
ção este ano na Região Centro-
Oeste, seguida das regiões Sul,
Norte e Nordeste

Construtoras ampliam atuação
para fora dos grandes centros

Márcia De Chiara

O consumo das famílias brasi-
leiras, que envolve desde gas-
tos com alimentos, despesas
com refeições, com artigos de
vestuário e até a prestação da
casa própria, está se descon-
centrando. O Sudeste, o princi-
pal polo econômico, deve per-
der neste ano R$ 12 bilhões de
participação no bolo total de
compras do País, projetado
em R$ 2,5 trilhões para 2011.

Os dados são do estudo IPC
Maps, feito pela IPC Marketing
Editora, e obtido com exclusivi-
dade pelo Estado. No estudo
consta o Índice de Potencial de
Consumo (IPC) para os 5.565
municípios brasileiros.

Essa bolada que seria gasta
com compras no Sudeste deve
migrar para outras regiões, onde
o movimento de ascensão social
para as classes B e C tem sido
mais intenso, como no Centro-
Oeste. Nessa região, o consumo
das famílias deve aumentar R$
4,6 bilhões este ano, seguido pe-
lo Sul, com um acréscimo de R$
4,1 bilhões, e as Regiões Norte e
Nordeste com aumentos de R$
2,4 bilhões e de R$ 812 milhões,
respectivamente.

“O Sudeste será a única região
com perda de participação no
consumo nacional em 2011, ape-
sar de responder por 52,2% do
total gasto com compras”, diz
Marcos Pazzini, responsável pe-
lo estudo. Ele projetou o poten-
cial de consumo dos brasileiros,
que deve crescer em 2011 quase
12% ou R$ 250 bilhões em rela-

ção a 2010, com base nas contas
nacionais e na estrutura de gas-
tos da população medida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Os dados
foram cruzados com informa-
ções paralelas, de outras fontes
de pesquisa, levando-se em con-
ta que o Produto Interno Bruto
do País aumente 4,3% este ano.

Na análise de Pazzini, o avan-
ço do potencial de consumo das
demais regiões em relação à per-
da do Sudeste é explicado pela
maior mobilidade social nessas
outras regiões. Um número
maior de brasileiros ascendeu
da classe D para a C e da C para B,
de 2010 para este ano, nas Re-
giões Nordeste, Norte, Centro-
Oeste e Sul, comparativamente
à Região Sudeste. E isso aumen-
tou o potencial de compras nes-
sas regiões.

Entre 2010 e 2011, o potencial
de consumo das classes B e C dos
que vivem no Sudeste cresceu
1,2 ponto porcentual, abaixo da
média do País (1,7 ponto porcen-
tual). Nas Regiões Nordeste,
Norte e Centro-Oeste, os acrés-
cimos foram de 3,6 pontos por-
centuais; 2,2 e 2 pontos porcen-
tuais, respectivamente, de 2010
para 2011.

Migração. Prestadores de servi-
ços e empresas do varejo já perce-
beram a mudança que vem ocor-
rendo no mapa do consumo.

Metade das 27 franquias que a
Giraffas, quarta maior rede de
restaurantes do País, deve inau-
gurar até o fim deste ano estão
localizadas fora dos grandes cen-
tros da Região Sudeste, entre Rio
de Janeiro e São Paulo, conta o
sócio e diretor executivo da em-
presa, Cláudio Miccieli.

A rede está avançando para ci-
dades do Norte, Nordeste, Cen-
tro-Oeste e interior do Estado
de São Paulo. Ela vai abrir restau-
rantes em cidades como Impera-
triz, no Maranhão; Gurupi, To-
cantins; Trindade e Cidade Oci-
dental, em Goiás. Nessa lista de
inaugurações previstas até o fim
do ano e que vão absorver investi-
mentos de R$ 19 milhões, cons-
tam unidades em Fortaleza
(CE), Manaus (AM), Palmas

(TO), Campo Grande (MT) e
Campina Grande (PB). Em São
Paulo e no Rio de Janeiro, estão
cidades do interior, como Cam-
po dos Goytacazes (RJ), Indaia-
tuba (SP)e Barretos (SP).

“Até o fim do ano, vamos estar
no Acre e no Amapá”, promete o
executivo, que revela ter, além
dessas, mais 12 franquias em fase
de negociação. Na análise do em-
presário, o movimento de des-
concentração do consumo foi de-
sencadeado pela estabilização
da economia, que levou investi-

mentos de vários setores para as
cidades do interior do País.

Com melhora no nível de em-
prego e mais renda no bolso, diz
ele, a mobilidade social das clas-
ses de menor renda para as de
maior poder aquisitivo ganhou
força. E, neste caso, impulsio-
nou não apenas a compra de
bens, mas também despesas
com alimentação fora de casa.

Estreia. Na quinta-feira, a Sca-
la, fabricante de lingerie sem cos-
tura, que pertence ao Grupo Sca-

lina, também dono da marca Tri-
fil, abre a primeira loja em Rio
Verde, em Goiás, cidade na qual
a economia está crescendo acele-
radamente por causa do agrone-
gócio. É a 102.ª franquia da rede,
que está em todos os Estados,
menos no Acre e em Roraima.

Victor Serra, presidente do
grupo, conta que, cinco anos
atrás, o Grupo decidiu mapear o
potencial de consumo do merca-
do brasileiro e optou por descon-
centrar a sua expansão. Hoje,
das 102 lojas, 23% delas estão lo-

calizadas no eixo Rio/São Paulo.
E pelos planos da companhia,

essa estratégia se mantém. “Nes-
te ano, o grupo deve abrir entre
25 e 30 franquias da marca Scala
e 70% das lojas estarão fora do
eixo Rio/São Paulo”, conta.

Entre os focos de atuação, Ser-
ra diz que, em primeiro lugar, es-
tão as cidades da Região Nordes-
te, seguidas pelos municípios do
interior de São Paulo e do Cen-
tro-Oeste. “No interior de São
Paulo, uma das nossas priorida-
des é Sorocaba.”

Empresas lançam
empreendimentos fora
do eixo Rio/São Paulo
para conquistar a nova
classe média

● Déficit
Empresários da construção civil
dizem que a primeira informação
avaliada na hora de escolher
uma nova cidade é o tamanho do
déficit habitacional e depois a
renda da população.

● Fatiando o bolo
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 maio 2011, Economia & Negócios, p. B8.




