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Aline Bronzati

O primeiro fim de semana do 8.º
Feirão Caixa da Casa Própria mo-
vimentou R$ 4,63 bilhões em
30.925 contratos assinados e en-
caminhados. Foram atendidas
200.743 pessoas nas cidades de
Brasília, Rio de Janeiro, Belo Ho-
rizonte, Recife e Salvador entre
sexta-feira e domingo.

O valor levantado no feirão é
2,2% maior que os R$ 4,5 bilhões
do primeiro fim de semana do
feirão realizado no ano passado,
quando o evento recebeu 182 mil
visitantes no período.

A iniciativa da Caixa tem co-
mo cenário as iniciativas de redu-
ção de juros encaminhadas pe-
los bancos públicos por orienta-
ção do governo. O oitavo feirão é
o primeiro evento organizado
após o banco cortar as taxas de
juros do crédito imobiliário em
até 21%.

“O movimento de redução de
juros despertou maior interesse
e curiosidade das pessoas em
avaliar como ficaria o financia-
mento com as novas taxas”, justi-
fica Elício Lima, superintenden-
te regional da Caixa, em entrevis-
ta à Agência Estado.

‘Minha Casa’. Outro fator que
motivou a forte demanda no oita-
vo feirão, segundo ele, foi a
maior oferta de imóveis popula-
res no âmbito do programa Mi-
nha Casa, Minha Vida. Em Brasí-
lia, por exemplo, era possível ad-
quirir casas ou apartamentos a
partir de R$ 80 mil.

“O Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida, lançado em 2009, tem
impactado diretamente na de-
manda dos feirões da Caixa. Os
três dias do evento foram muito
cheios”, confirma Lima. “O nú-

mero de visitantes e negócios
tem evoluído todo ano.”

Participam da oitava edição
do feirão, que começou sexta-fei-
ra e vai até a primeira quinzena
de junho, 760 construtoras, qua-
se 400 imobiliárias e 460 corres-

pondentes da Caixa.
No total, serão ofertados cer-

ca de 430 mil imóveis usados,
novos e em construção. Na últi-
ma edição do Feirão Caixa, fo-
ram negociados R$ 10 bilhões
em contratos assinados e enca-
minhados.

As próximas cidades a receber
o evento são Curitiba, Fortaleza
e São Paulo, entre os dias 18 e 20
de maio. No fim de semana se-
guinte, de 25 a 27 de maio, será a
vez de Uberlândia, Campinas e
Porto Alegre. Belém e Florianó-
polis encerram o cronograma
do 8.º Feirão Caixa. Nessas cida-
des, o evento será realizado de 8
a 10 de junho.

No primeiro fim de semana, feirão
da Caixa movimenta R$ 4,6 bilhões

Classes D e E puxaram compras em 2011
Crescimento das vendas em supermercados para consumidores da base da pirâmide social superou alta do consumo das classes A, B e C
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As classes D e E foram as que
mais ampliaram as quantida-
des de produtos comprados
nos supermercados em 2011
ante 2010. O acréscimo foi de
1,3% em número de unidades,
ante 1,2% da classe C e 1% das
classes A e B, revela a pesquisa
da Kantar Worldpanel. “O con-
sumo das classes D e E, a base
da pirâmide social que agora é
um retângulo, foi o que mais
cresceu em 2011”, disse o presi-
dente da Associação Paulista
de Supermercados (Apas),
João Galassi.

A pesquisa, feita a partir de da-
dos coletados semanalmente
em 8.200 lares em todo o País
para radiografar o consumo de
uma cesta com cerca de 100 pro-
dutos, foi apresentada ontem na
abertura da 28.ª edição da feira
do setor, que vai até quinta-feira.

Em 2010, o grande destaque
em número de unidades compra-
das havia sido a classe C, que ti-
nha ampliado em 15,3% os volu-
mes sobre 2009, enquanto os
acréscimos nas classes A e B e D e
E tinham sido de 14,1% e de 0,7%,
respectivamente, nas mesmas
bases de comparação.

Por causa do aumento da infla-
ção, ocorreu no ano passado
uma freada no ritmo de cresci-
mento das quantidades de pro-
dutos vendidos a todas as clas-
ses sociais em relação ao observa-

do em 2010, porém o grande des-
taque foram as classes D e E. Ga-
lassi atribui a liderança desse es-
trato social nas compras aos pro-
gramas sociais do governo, que
melhoraram o poder de consu-
mo dessa parcela da população.

No ano passado, o faturamen-
to dos supermercados brasilei-
ros somou R$ 224,3 bilhões, com
crescimento real, descontada a
inflação, de 4,4%. No Estado de
São Paulo, que reúne 19,9% das

lojas do País, a receita atingiu R$
68,4, com um acréscimo real de
4,6% em relação a 2011. “São Pau-
lo cresceu mais que o País por-
que o impulso vindo da classe C,
que vive no Nordeste, deve ter
atingido o limite”, explicou o vi-
ce-presidente de Economia da
Apas, Martinho Paiva Moreira.

Para este ano, Galassi man-
tém, por enquanto, a projeção de
crescimento de 4,5% em termos
reais. Ele não acredita que o mo-

vimento de corte dos juros ao
consumidor, desencadeado pe-
lo governo desde o mês passado,
possa “roubar” vendas dos su-
permercados para outros seto-
res, como o de eletrodomésticos
e carros, por exemplo. Ao contrá-
rio, o executivo disse que o corte
dos juros deve beneficiar o setor
porque sobra mais renda dispo-
nível para ir às compras.

Marca própria. O ganho de ren-

da experimentado pelos brasilei-
ros nos últimos tempos provo-
cou uma qualificação do consu-
mo e deixou a fatia das marcas
próprias no faturamento estacio-
nada nos últimos três anos.

Segundo estudo da empresa
de pesquisas Nielsen, apresenta-
do por Galassi, em 2009, 2010 e
2011, a participação das marcas
próprias na receita dos super-
mercados foi de 4,6%, 4,8% e
4,9%, respectivamente.

Em países emergentes como o
Brasil, os produtos novos foram
os que mais geraram alta de ven-
das das categorias. “O consumo
de marcas aspiracionais é muito
forte até na classe A”, disse Galas-
si. Ele observou que em países
jovens como o Brasil, com forte
mobilidade social, os produtos
de marca própria devem levar
ainda um bom tempo para evo-
luir. “Em mercados maduros,
não há aspiração de marca.”

Imóveis. O Rio de Janeiro é uma das 5 cidades que teve feirão

Evento de venda de
imóveis novos e usados
financiados atendeu a
mais de 200 mil pessoas
em cinco capitais

Ascensão. Pesquisa com cerca de 100 produtos mostra maior consumo das classes D e E
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60 Touros PO Nelore e Canchim
10 Matrizes Canchim
15 Vacas e Novilhas Leiteiras
Ovinos e Caprinos
Animais para Abate
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30.925
contratos foram assinados no
primeiro fim de semana do feirão

200.743
pessoas foram atendidas
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� Variação em volume e valor das compras 
de supermercado em 2011 em ante 2010

PIRÂMIDE INVERTIDA

EM PERCENTUAL UNIDADES VALOR

D/E C A/B

• DETERGENTE LÍQUIDO 
PARA ROUPA

• INSETICIDA

• BEBIDA A BASE DE SOJA

• CREMES E LOÇÕES

• LEITE AROMATIZADO

• DETERGENTE LÍQUIDO 
PARA ROUPA

• FRALDA DESCARTÁVEL

• LEITE AROMATIZADO

• BEBIDA A BASE DE SOJA

• INSETICIDA

• DETERGENTE LÍQUIDO 
PARA ROUPA

• FRALDA DESCARTÁVEL

• CREMES E LOÇÕES

• CEREAL MATINAL

• ÁGUA SANITÁRIA
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Categorias de maior variação em número de unidades por classe social
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 maio 2012, Economia & Negócios, p. B7.




