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Renda anual das famílias* 
Em R$ trilhões

Fonte: Federação do Comércio do Estado de São Paulo, com dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE. * Inclui todos os gastos - de impostos a compras no supermercado

Mudança de patamar no consumo nacional 
Projeções para 2020 e evolução dos gastos em 2009/2003

Mudanças no padrão de consumo (gasto médio/mês - em R$) Variação do gasto mensal das famílias 
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Pe s q u i s a Estudo da FecomercioSP mostra cenário de forte expansão que pode não ocorrer por falta de infraestrutura

Até 2020, gasto das famílias cresce 50%
Cynthia Malta
De São Paulo

O consumo das famílias, que
tem sido a principal alavanca da
expansão da economia nacional,
deverá chegar a R$ 3,5 trilhões
em 2020. Isso significa um salto
de 50% em relação aos R$ 2,2 tri-
lhões de 2010, quando as em-
presas varejistas absorveram R$
800 bilhões desses gastos e re-
gistraram o melhor ano da déca-
da. A desaceleração econômica
sentida em 2011 não preocupa o
varejo, mas o que pode atrapa-
lhar o cenário de forte expansão,
segundo estudo que está sendo
divulgado hoje pela Federação
do Comércio do Estado de São
Paulo (FecomercioSP), é a volta
da inflação e a falta de uma in-
fra-estrutura robusta.

O trabalho, de 56 páginas e que
levou seis meses para ser feito, ava-
lia as mudanças no padrão de con-
sumo ocorridas entre 2003 e 2009,
com base nos dados da Pesquisa de
Orçamentos Familiares (POF), do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). O estudo estima
que existam pouco mais de 57 mi-
lhões de famílias no país. O consu-
mo dessa massa de gente, que em

2010 chegou a 61,7% do Produto
Interno Bruto (PIB), pode subir a
65,4% daqui a oito anos.

Essas projeções consideram
que a expansão do PIB se mante-
nha na faixa entre 3% e 4% e que
não haja uma turbulência séria
na economia mundial, com efei-
tos negativos sobre o país; que a
inflação não volte a subir e que
os governos invistam em in-
fraestrutura.

O panorama traçado permite
concluir que “o Brasil tende a ser
tornar um país de classe média.
Já temos mais de 100 milhões de
pessoas nessa faixa de renda”,
diz o economista da Fecomer-
cioSP, Altamiro Carvalho. “Mas
isso é válido se a inflação não
voltar ”, pondera.

Carvalho e seus colegas na Fe-
comercioSP avaliam que o movi-
mento de aumento de renda —
que fez com que cerca de 20,5 mi-
lhões de pessoas migrassem da
base da baixa renda para a classe
C na década passada — deva con-
tinuar, mas em ritmo menor. A
classe média, segundo os crité-
rios da FecomercioSP, reúne as fa-
mílias que têm renda mensal en-
tre R$ 1,4 mil e R$ 7 mil.

Fabricantes de produtos de con-

sumo e varejistas estão se adaptan-
do e tentando entender os desdo-
bramentos desse novo padrão de
consumo. O estudo da Fecomer-
cioSP destaca algumas mudanças
interessantes nos gastos das famí-
lias entre 2003 e 2009: enquanto o
consumo de carne de boi cresceu
4,2%, o de frango caiu 11,8%; o de
azeite de oliva deu um salto de
45,5%, enquanto o de de óleo de
soja caiu 13,8%.

Despesas em salões de beleza
cresceram 44% e em festas, 45%. “A
pesquisa mostrou que só em cabe-
leireiros o consumo é de mais de
R$ 1 bilhão por mês”, diz Carvalho.

“O que se nota é uma sofistica-
ção, mas nem sempre acompa-
nhada de hábitos saudáveis”, diz
Carvalho. A fato de o brasileiro
estar gastando mais com alimen-
ração fora do lar, de estar comen-
do mais carne vermelha do que

branca, por exemplo, pode aju-
dar a explicar o aumento de 63%
nos gastos com medicamentos.

No campo dos bens de consu-
mo, o estudo prevê que “a evolu-
ção se dará na forma de aquisi-
ção de produtos grande valor
agregado, principalmente em ar-
tigos para o lar, automóveis e
acessórios pessoais.

Os economistas da Fecomércio
não acreditam que o aumento de

crédito no país, que ajudou a im-
pulsionar o consumo nos últi-
mos anos, esteja gerando au-
mento de inadimplência — o que
poderia mudar o quadro de cres-
cimento econômico. “No ano
passado, a renda subiu e a ina-
dimplência não subiu. O próprio
Banco Central informou estabili-
dade no nível de inadimplência
em 2001”, diz Carvalho.

O que pode jogar água na fer-
vura do cenário de expansão tra-
çado pelo estudo da Fecomércio
é a falta de investimento ou o rit-
mo lendo de gastos de governos
— federal e estaduais — em in-
fraestrutura. E a avaliação é de
que a velocidade atual desse tipo
de gasto é insuficiente.

“O PAC [Programa de Acelera-
ção do Crescimento, do governo
federal] está engasgado, meio
p a r a d o”, diz Carvalho. Os brasi-
leiros, lembra, querem viajar de
avião, ter acesso à internet, “mas
há gargalos de estrutura.”

As empresas que vendem pro-
dutos pela internet também “pre -
cisam de rodovias para entregar
suas mercadorias. É preciso dar
melhores condições logísticas pa-
ra que o consumo continue cres-
c e n d o”, diz o economista.

L’Occitane vai vender produtos marca
mais popular em supermercados
Cosméticos
Adriana Meyge
De São Paulo

A fabricante de cosméticos
francesa L’Occitane anunciou on-
tem mais um passo na direção de
sua estratégia de ser multicanal
no Brasil. O grupo vai importar a
segunda de suas três marcas para
o país, numa parceria com os su-
permercados Pão de Açúcar. Os
produtos da marca Le Couvent
des Minimes, criada em 2004, se-
rão vendidos exclusivamente na
rede varejista, a partir de abril.

Nos outros seis países onde a
marca está presente, os itens costu-
mam ser vendidos em perfumarias
multimarcas. “É a primeira vez no
mundo que essa marca vai para o
a u t o s s e r v i ç o”, diz Anna Chaia, pre-
sidente da L’Occitane no Brasil.

A empresa considera que uma
das características da marca é a
simplicidade e, portanto, os con-
sumidores não precisariam de aju-
da para comprar. O fato de o port-
fólio inicial ser pequeno e não in-
cluir cosméticos para o rosto pode

ajudar a explicar essa facilidade de
compra e uso. Mas o rótulo é man-
tido em francês e recebe apenas
um adesivo com poucas informa-
ções em português.

Serão oferecidas oito linhas no
total de 30 produtos, como sabo-
netes, fragâncias, xampús e hi-
dratantes para pés, mãos e corpo.
Os preços variam de R$ 12 (sabo-
nete) a R$ 88 (eau de toilette),
abaixo dos praticados pela mar-
ca L’Occitane en Provence.

As vendas vão começar em 23

lojas Pão de Açúcar na Grande
São Paulo, no Rio, em Fortaleza e
em Brasília, além do site Pão de
Açúcar Delivery (que entrega em
São Paulo). Segundo João Edson
Gravata, diretor de operações do
Pão de Açúcar, o cronograma de
expansão vai depender do de-
sempenho das vendas nos pri-
meiros meses, mas a intenção é
levar a marca para todos os 160
pontos de venda da rede no país.

Será a marca de cosméticos
mais cara vendida no Pão de Açú-

car. Os produtos ficarão expostos
num móvel de madeira desenha-
do especialmente para o local,
assim como fez a L’Occitane en
Provence nas farmácias.

A L’Occitane chegou ao Brasil
em 1995, por meio de uma joint-
venture com dois empresários
que distribuíam a marca L’Occi -
tane en Provence. Em 2009, a
operação se tornou uma subsi-
diária da matriz. Desde então, o
número de lojas dobrou para as
atuais 90. Farmácias começaram
a vender produtos da marca em
2010 e agora somam 250 pontos.
No fim do mesmo ano, foi aberta
uma loja virtual. Além disso, a
marca está presente em 90 hotéis

O Brasil é o quinto dos 85 mer-
cados da L’Occitane. Nos nove me-
ses terminados em dezembro de
2011, as vendas da subsidiária bra-
sileira cresceram 35,3%, enquanto
a operação global cresceu 17,5%,
excluindo efeitos cambiais.

A terceira marca de cosméticos
da empresa, Melvita, é de produtos
orgânicos e é vendida em lojas
com o mesmo nome. Ainda não há
planos para trazê-la ao país.

Fonte: Pyxis Consumo/Ibope Inteligência.

Consumo em 2012 no Brasil
Projeções de gastos por classes sociais

Divisão de classes sociais no Brasil (em % de cada grupo)

Peso de cada classe nas compras nacionais de produtos e serviços (em % do total consumido no país )
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Região Nordeste
deve ultrapassar o
Sul em consumo
Daniele Madureira
De São Paulo

Os sintomas de desaceleração
no consumo que afetaram o vare-
jo em 2011 estão longe de apare-
cer em 2012. E parte desse com-
portamento se deve ao Nordeste
do país, que deve ultrapassar o
Sul este ano em volume de com-
pras. É o que prevê a pesquisa Py-
xis Consumo, base de dados do
Ibope Inteligência que apresenta
o potencial de gastos por família
ou grupo de produtos em todos
os municípios do país.

De acordo com a projeção do
Ibope, o ano de 2012 deve somar
R$ 1,3 trilhão em compras de bens
e serviços, o que representa um
crescimento nominal de 13,5% so-
bre o ano anterior. Em 2011, a alta
havia sido de 10,5% sobre 2010. O
montante representa cerca de 30%
do Produto Interno Bruto (PIB).

“Estamos sempre em contato
com os varejistas, que são nossos
clientes e nossas fontes de dados
no Ibope, e já percebemos que
nesses dois primeiros meses do

ano a venda está melhor”, afirma
Antônio Carlos Ruótolo, diretor
de geonegócios do Ibope Inteli-
gência. Segundo o executivo, o
Brasil registra um crescimento
do número de domicílios acima
do crescimento da população,
uma vez que há cada vez mais
consumidores morando sozi-
nhos. “Além disso, o aumento
real da renda e a formalização do
emprego vêm impulsionando o
c o n s u m o”, diz Ruótolo.

As projeções não consideram a
inflação. Sendo assim, em 2011,
o crescimento real do consumo
foi de 4% (descontando a taxa de
6,5% do IPCA). “Este ano, a previ-
são é de inflação de 5,5%, o que
proporcionaria um crescimento
real de 8%”, diz o executivo. Dessa
forma, 2012 apresentaria o do-
bro do aumento da demanda em
relação ao ano passado.

De acordo com a pesquisa, a re-
gião Nordeste, que respondeu por
15,8% do consumo de 2011, deve
representar 17,3% dos gastos de
R$ 1,3 trilhão deste ano. Com isso,
o Nordeste supera em potencial de

consumo a região Sul, que passa de
16,2% para 17% do total a ser movi-
mentado no país em 2012. O Nor-
deste só fica atrás, então, do poten-
cial do Sudeste, que perde repre-
sentatividade no consumo nacio-
nal: de 54,2% para 51,3%. Na região
está concentrada 42% da popula-
ção nacional.

Em termos percentuais, no en-
tanto, a região Norte, que res-
ponde por 5,2% do consumo e
abriga 8,4% da população, é a que
mais vai crescer este ano: 26,5%.
“A cidade de Manaus se transfor-
mou em um canteiro de obras,
tanto da iniciativa pública quan-
to privada”, comenta Ruótolo.

Já em relação ao total gasto, o
Distrito Federal é o lugar mais caro
do país. “Qualquer grupo de pro-
dutos ou serviços custa, no míni-
mo, 17% a mais do que a média na-
cional”, diz o executivo. O gasto
anual com alimentação fora do lar
em Brasília, por exemplo, é de R$
1,2 mil per capita, enquanto que
em São Paulo é de R$ 926,8 e, no
Rio, R$ 928,25. Os moradores do
Distrito Federal gastam por ano,
em média, R$ 1.144,22 com ves-
tuário, contra R$ 761,44 no Estado
do Rio e R$ 757,06 em São Paulo.

O levantamento do Ibope Inte-
ligência apresenta o potencial de
compras em 21 setores, entre

eles, alimentação no domicílio,
alimentação fora do domicílio,
eletrodomésticos e equipamen-
tos, vestuário, medicamentos, te-
lefonia móvel, mensalidades e
matrícula, fumo, material de
construção, automóveis e despe-
sas com recreação e cultura.

A pesquisa discrimina quanto
cada classe social deve gastar no
total das vendas de 51 grupos de
produtos que pertencem a esses
21 setores (ver tabela). Por exem-
plo: 58% do total gasto em ensino
em 2012 virá da classe B, enquan-
to 48% do que for consumido em
carnes e derivados sairá do bolso
da classe C. Já a classe A vai res-

ponder por 25,7% do que for gas-
to em produtos financeiros (ta-
xas, juros e seguros pessoal, resi-
dencial e do automóvel).

Na divisão por classes, a A (2,6%
dos domicílios) é a que mais con-
some CDs, DVDs, produtos finan-
ceiros, artigos de decoração e veí-
culos. Na classe B (24,4% dos domi-
cílios), tem maior peso o consumo
de ensino, combustível, cinema,
serviços automotivos e artigos es-
portivos. Na classe C (52,4% das re-
sidências), os destaques são taba-
co, carnes e derivados, mercearia e
matinais. Já nas classes D e E (20,6%
dos domicílios), cigarros e mercea-
ria têm o maior peso.

Amway fatura mais no Brasil
De São Paulo

A empresa americana de ven-
das diretas Amway fechou 2011
com faturamento de US$ 10,9 bi-
lhões no mundo, alta de 17% so-
bre 2010. No Brasil, as vendas su-
biram 96% com aumento de
126% no número de revendedo-
res, segundo Ricardo Castro, di-
retor geral da Amway Brasil.

Na China, Índia, Coreia, Taiwan,
Turquia e Vietnã o crescimento foi

de dois dígitos. A América Latina
apresentou avanço de 19,5%. A
Amway afirmou que ganhou mais
de 10% de participação no merca-
do, com os resultados de 2011.

Mais de três milhões de pes-
soas vendem produtos Amway
em cerca de 80 países. Hoje, o car-
ro-chefe são suplementos de vi-
taminas e minerais Nutrilite. No
Brasil, o portfólio inclui linhas de
fragrâncias, de cuidados com a
pele, cabelos e corpo. (AM)

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

AVISO DE ALTERAÇÃO

PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS
 = PROSAMIM III =

PROJETO N° BR-L1297
LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL (LPI) N°. 001/2011-CEL

1.O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Subcomissão Especial de Licitação 
– CEL, informa a todos os interessados que a data de abertura das propostas da 
Licitação em epígrafe foi adiada para o dia 21 de março de 2012, às 10 horas.
2.Os interessados podem obter mais informações na Subcomissão Especial de Licitação 
– CEL, pelo telefone (92) 3878-7222, e-mail: subcomissao@prosamim.am.gov.br.
ou no endereço abaixo, das 09:00h às 12:00h e das 14:00h às 16:00h, de segunda 
a sexta.
Endereço: Rua Jonathas Pedrosa, s/n, Centro.
CEP: 69.020-110 – Manaus/Amazonas/Brasil

Manaus/Amazonas/Brasil, 28 de fevereiro de 2012

Dagoberto L. E. S. Chaves
Presidente da CEL

TIM CELULAR S.A
Companhia Fechada - Subsidiária Integral - CNPJ/MF Nº 04.206.050/0001-80 - NIRE 35.300.182.910

COMUNICADO AO MERCADO
TIM CELULAR S.A. (“Companhia” ou “TIM CELULAR”) vem informar, em conformidade com o Edital da Oferta de 
Aquisição de Ações publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro  e no Valor Econômico, em 28 de novembro 
e nos dias 2 e 5 de dezembro de 2011, que encerrou no dia 27 de fevereiro de 2012, o prazo para os acionistas 
minoritários da TIM Fiber RJ S.A. aderirem à Oferta realizada para cumprir a obrigação da TIM CELULAR, após o 
fechamento do Contrato de Compra e Venda da totalidade das quotas da Eletropaulo Telecomunicações Ltda.
(atualmente denominada TIM Fiber SP Ltda.) e de 98,26% das ações de emissão da TIM Fiber RJ S.A. (“Oferta”),
celebrado em 8 de julho de 2011 entre a TIM CELULAR e a Companhia Brasiliana de Energia (“Brasiliana”), tendo 
como interveniente a AES Elpa S.A., conforme informações disponibilizadas, em 31 de outubro de 2011, no website da 
TIM CELULAR (www.tim.com.br/ri) (“Contrato”). Através do referido Contrato, a Companhia se comprometeu a lançar 
a Oferta para a aquisição de 1,74% das ações da TIM Fiber RJ S.A., detidas pelos seus acionistas minoritários,
representando um total de 1.656.940 ações, ao preço de R$ 4,79 por ação (mesmo preço por ação pago pela TIM 
CELULAR à Brasiliana, nos termos do Contrato). Ao fi nal da Oferta, a Companhia adquiriu o total de 1.348.621 ações 
dos acionistas minoritários, representando 81,4% do total da Oferta, pelo montante de R$6.532.315,58 (seis milhões,
quinhentos e trinta e dois mil, trezentos e quinze Reais e cinquenta e oito centavos).

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2012.
TIM CELULAR S.A.

Claudio Zezza - Chief Financial Offi cer
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, SãoPaulo, 29 fev. 2012, Empresas, p. B6.




