
Mais próximo do perfil dos con-
sumidores de países da Europa
ou dos Estados Unidos — con-
centrado em centros urbanos e
em núcleos familiares cada vez
menores —, o retrato da socieda-
de brasileira atual mostra a ten-
dência da população a dar cada
vez mais valor a produtos que fa-
cilitem o dia a dia, com pratici-
dade e tecnologia. E, como há
demanda reprimida para com-
prar quase tudo, oportunidades
é que não faltam para o aumen-
to do consumo.

No retrato que divulgou on-
tem da vida privada brasileira, o
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística mostra que, em mé-
dia, vivem três pessoas por resi-
dência no Brasil (sendo estatisti-
camente exato: 3,3 pessoas, se-
gundo os dados do Censo de
2010). Há dez anos, no Censo de
2000, a média era de 3,7 pes-
soas. “O Brasil acompanha os
grandes centros urbanos, com
consumo semelhante das famí-
lias de renda similar de qual-
quer parte do mundo”, diz Fá-
bio Pina, assessor econômico da
FecomercioSP.

Domicílios com apenas um
morador passaram de 8,6% em
2000 para 12,1% no ano passa-
do. Os lares chefiados por mu-
lheres subiram de 25% para
38,7% ao longo da década. “Is-
so aponta claramente a necessi-
dade de preparar produtos que
antes só faziam parte do univer-
so masculino para uma lingua-
gem mais feminina”, diz Luiz
Goes, sócio sênior da Gouvêia
de Souza. Entre eles, destacam-
se equipamentos na linha do ‘fa-
ça você mesmo’. “O brasileiro,
com o tempo, vai parar de de-
pender dos outros, até porque
serviços como o de pedreiro ou
faxineira tendem a se extin-
guir”, afirma.

Segundo o Censo, cada vez
menos pessoas vivem juntas e
os casais têm cada vez menos fi-
lhos. Mas os brasileiros estão vi-
vendo mais em casas com filhos
de diferentes uniões — mas con-
tinuam preferindo as casas para
chamar de lar — e casas pró-
prias. Como essas casas preci-
sam de materiais de constru-
ção, móveis e utensílios, cresce
também a oportunidade para o
aprimoramento desses produ-
tos. “Como o mundo está mais
concentrado no espaço urbano,
é natural que haja cada vez mais
procura por tudo que se refira à
tecnologia”, diz Ricardo Hum-
berto Rocha, especialista em
consumo do Provar.

Segundo Beth Furtado, sócia
diretora da Alia Consultoria em
Inovação, com a mudança do
perfil do consumidor, os empre-
sários se organizaram para aten-
der às necessidades de sofistica-
ção apresentada pelo novo pú-
blico consumidor da classe C.
“Isso deve se potencializar ago-
ra com a proximidade do Natal
e se manter para os próximos
anos”, diz.

Da parte da indústria, a ex-
pectativa de Claudio Czarnobai,
analista de mercado da Nielsen,
também é de aprimoramento
dos produtos, com fabricação
de embalagens menores e ofer-
ta de mais opções logísticas de
abastecimento.

Renda

Se o perfil consumidor dos brasi-
leiros aproxima-se de outras na-
ções, os dados do Censo apon-
tam que ainda há uma longa tri-
lha a ser percorrida no que se re-
fere à redução da desigualdade
social. Em 2010, a parcela dos
10% com os maiores rendimen-
tos ganhava 44,5% do total e a
dos 10% com renda mais baixa,
1,1%. Já o contingente formado
pelos 50% com os menores ren-
dimentos concentrava 17,7% do
total. O rendimento mensal dos
domicílios foi de R$ 2.222, sen-
do que quase metade da popula-
ção ganhava até R$ 375.

Adriano Gomes, professor do
curso de Administração da Esco-
la Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), aponta que,
ainda que os dados divulgados
ontem pelo Censo reforcem a
desigualdade social brasileira, é
preciso destacar que houve um
deslocamento de renda como
nunca antes na história do país.
“Não vejo como ocorrer uma re-
gressão. Tivemos uma introdu-
ção na classe média de uma po-
pulação equivalente a três vezes
o Chile”, diz.

Segundo ele, a grande dife-
rença do Brasil em relação aos
outros países é que o mercado
consumidor interno “é uma ava-
lanche.” “Temos novos consu-
midores nascendo a cada dia, is-
so não ocorre na Europa ou tam-
pouco nos Estados Unidos”.

Outro ponto frágil destacado
pelo Censo foram alguns dados
relativos à educação (veja qua-
dro). “O perfil do consumidor
tem mudado muito e isso altera
completamente o mercado. Há
demanda grande por muitos pro-
dutos no Brasil. Mas ainda temos
a barreira da educação que, em al-
gum momento, pode reduzir a ca-
pacidade de compra pela dificul-
dade das pessoas em operarem
novos aparelhos”, diz Nelson de
Sousa, professor do Ibmec. ■
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DESTAQUE CENSO 2010

Perfil de consumo do brasileiro

“O Brasil já acompanha o que
acontece nos grandes centros
urbanos, com consumo muito
semelhante ao das famílias
de renda similar em qualquer
parte do mundo”

Mais da metade dos
emigrantes brasileiros
são mulheres

A maioria dos brasileiros que

residem no exterior é do sexo

feminino (53,88%), com idade

entre 20 e 34 anos (60%), e

emigrou dos estados de São

Paulo, Minas Gerais e do Rio de

Janeiro, segundo os resultados

do Censo Demográfico 2010. Os

dados apontam ainda que há pelo

menos um brasileiro residindo

em cada um de 193 países.

Embora o número estimado de

brasileiros residentes no exterior

seja 491.645 mil, de acordo

com a pesquisa, o Ministério das

Relações Exteriores calcula que

existam entre 2 milhões e 3,7

milhões de pessoas morando

fora do país — grande parte em

situação ilegal. Os principais

destinos são os Estados Unidos

(23,8%), Portugal (13,4%), a

Espanha (9,4%), o Japão (7,4%),

a Itália (7%) e a Inglaterra (6,2%),

que, juntos, receberam 70% dos

emigrantes brasileiros. ABr

Censo aponta e um novo retrato da população: mais concentrada nas áreas urbanas e em famílias menores. Mas
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Taxa de analfabetismo segue 
elevada e atinge:

9,6% DOS BRASILEIROS
COM 15 ANOS OU MAIS

6,5% DAS CRIANÇAS ATÉ 10 ANOS

14,4%  DOS NEGROS

13,0% DOS PARDOS

5,9% DOS BRANCOS

Fonte: IBGE 

RAIO X DA POPULAÇÃO

POPULAÇÃO TOTAL

48,97% 51,03%
Renda média
R$ 559,85

Renda média
R$ 963,65

Habitantes 190.755.799
Economicamente ativa*  161.990.226

POPULAÇÃO URBANA

48,29% 51,71%
Renda média
R$ 613,36

Renda média
R$ 1.072,35 

Habitantes 160.925.792
Economicamente ativa*  137.489.362

POPULAÇÃO RURAL

52,62% 47,38%
Renda média
R$ 227,23

Renda média
R$ 412,34 

Habitantes 29.830.007
Economicamente ativa*  24.500.904

Homens Mulheres

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010
*pessoas com idade de 10 anos ou mais
**pessoas com idade a partir de 10 ou mais, 
por sexo, segundo as classes de rendimento 
nominal mensal
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RENDIMENTO EM SALÁRIOS MÍNIMOS**, EM %

4,6

20,8

22,1

8,3

6,5

4,6

1,7

0,7

30,8

8

21,5

15,9

4,3

3,7

2,6

0,8

0,2

43,1

é a taxa de anafalbetismo 
das pessoas de 15 anos ou mais 
das crianças de 10 a 14 anos 
não são alfabetizadas 
dos responsáveis pelas 
unidades domésticas são mulheres
dos domicílios são atendidos por 
rede geral de abastecimento de água
dos domicílios tem energia elétrica
do lixo de domicílios rurais 
é queimado

RETRATO

97,8%

82,9%

58%

38,7%

9,6%
3,9%
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Pesquisa que será divulgada ho-
je pela Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo (Fecomer-
cioSP), antecipada ao BRASIL
ECONÔMICO, aponta que, de janei-
ro a agosto, as vendas no co-
mércio eletrônico tiveram a
maior alta de desempenho de
todos os segmentos do varejo,
acumulando aumento de 13,3%
no período. E, segundo os em-
presários do setor, a expectati-
va é que a tendência se mante-
nha para as vendas de Natal e
para os próximos anos.

Segundo a FecomercioSP, em
agosto, os eletrônicos apresenta-
ram alta de 3,4% em relação ao
mesmo mês do ano passado e
de 7,5% em relação a julho. Pa-
ra a Assessoria Técnica da Feco-
mercioSP, a informatização das
classes de renda mais baixa é a
responsável por esse desempe-

nho, que ainda apresenta muito
espaço para crescer nos nos pró-
ximos anos.

Claiton Salfer, presidente da
rede varejista Salfer, com 208 lo-
jas no sul do país, confirma no
dia a dia que a tendência de ven-
da está um pouco acima do ano
passado. “Observamos que a
venda de tablets vem aumentan-
do com a redução de preço. Ho-
je o tablet não é somente para
gente rica”, diz. Especializado
na venda de eletrodomésticos,
eletrônicos e móveis, ele obser-
va que os clientes ascendentes
de classe, que entram agora no
mercado de consumo, procu-
ram por quase todos os produ-
tos. “Mas eles ainda têm dificul-
dade de lidar com o crédito e se
endividam”, diz.

Ubirajara Pasquotto, diretor
geral da rede de varejo Cybelar,
confirma a tendência de com-

pra de TVs de tela fina e celula-
res. “A classe C está migrando
para os smartphones, em busca
de tecnologia melhor.”

De maneira geral, o comér-
cio varejista da região metropo-
litana de São Paulo faturou R$
12,3 bilhões em agosto, 2,6%
mais que o registrado no mes-
mo mês de 2010. No acumulado
do ano, as vendas estão 3,5%
maior do que no mesmo perío-
do do ano anterior.

Na avaliação da Fecomer-
cioSP, enquanto prevalecerem
os bons indicadores de renda e
emprego, as vendas varejistas
tendem a continuar em cresci-
mento e o comércio deve encer-
rar o ano com a nova taxa de al-
ta nas vendas, superando 2010
que, até agora, registrou o
maior volume de vendas anuais
da década. ■ C.B. e P.A., com

Regiane de Oliveira

O Censo 2010, mostra
que o Brasil tem declínio

de fecundidade e migração
e aumentos na escolarização,
ocupação e posse de bens de
consumo considerados duráveis.

●

Que o Brasil mudou muito nos úl-
timos dez anos, ninguém duvi-
da. O forte crescimento do uso
de computadores e celulares e a
liderança do país no ranking de
acesso à internet são algumas de-
monstrações de que o brasileiro
tem, hoje, um perfil muito dife-
rente daquele da virada do sécu-
lo. A divulgação de novos dados
do Censo 2010 pelo IBGE mostra,
porém, que as mudanças vão
muito além do acesso a bens.

A taxa de fecundidade ficou
em 1,86 filho em 2010, bem abai-
xo dos 2,38 do Censo de 2000.
Um número que diminuiu em to-
das as regiões do país e que, alia-
do ao envelhecimento da popula-
ção, vem mudando a composição
etária da sociedade. Se há dez
anos apenas 15,9% dos brasileiros
tinham mais de 50 anos de idade,
hoje 20,6% da população se en-
contra nessa faixa. Esse cresci-
mento de quase cinco pontos per-
centuais significa 12 milhões de
pessoas, mais que a população de
países como Portugal, Grécia ou
Bélgica. Pessoas que, certamen-
te, viverão mais, devido à melho-
ra da qualidade de vida.

O aumento da população aci-
ma de 50 anos gera possibilidades
interessantes de novos negócios,
especialmente no setor de servi-
ços. Tendo já criado seus filhos e
morando sozinhas (ou somente
com o cônjuge), não terão uma
demanda tão grande por alimen-
tos e poderão, assim, dedicar par-
te da renda a produtos de maior
valor agregado e também a servi-
ços. E se trata aqui de ir além da vi-
são clichê de uma multidão na
“melhor idade” buscando servi-
ços médicos: vivendo mais e com
mais saúde, a população deman-
dará mais serviços de lazer, turis-
mo, conectividade, acessibilida-
de e tecnologia. Um mundo de
oportunidades para quem procu-
rar entender esse mercado, for-
mado por 40 milhões de pessoas
e que tende a crescer.

É preciso sair da zona de con-
forto e deixar de pensar apenas
na população jovem e adulta. O
futuro, cada vez mais, tem a cara
de uma senhora bem disposta,
com mais de 50 anos e muita ener-
gia para aproveitar a vida. ■

■ FATURAMENTO
Do varejo na Grande SP,
em agosto

R$ 12,3 bi

■ VENDAS
Crescimento no ano
até agosto é de

3,5%

se aproxima de europeu

Eletrônicos lideram as vendas

Steve Prezant/Image Source

➤

Por Luiz Goes

(lgoes@gsmd.com.br),

sócio-sênior da GS&MD —

Gouvêa de Souza

ainda com desigualdades significativas de renda e graves problemas educacionais

No ano, segmento é o que acumula o maior crescimento de vendas no varejo, de 13,3% até agosto

ANÁLISE

LEIA MAIS

A cara do
novo Brasil
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