
Cresce em 238% o poder de consumo dos são-carlenses 
Bete Cervi 
 
Um estudo divulgado pela IPC Marketing, empresa que mostra como e quanto os moradores 
de cada município brasileiro vão gastar no ano, revelou que o poder de consumo dos são-
carlenses para este ano é de R$ 4,71 bilhões, um aumento de 238% na comparação com os 
números de 2002, quando a estimativa de consumo era de R$ 1,39 bilhão.  
 
A cidade ocupa a 80ª posição no ranking do País e a 23ª no estado no setor relacionado ao 
consumo. Num ranking divulgado pelo IPC, São Carlos também aparece entre as 10 cidades do 
Estado de São Paulo que mais cresceram no poder de consumo nos últimos dez anos.  
 
Na análise dos números per capita, os são-carlenses gastam, ao ano, R$ 20.811. O último 
censo do IBGE com dados de 2012, estima que a população do município é de 226.322 
habitantes, números compatíveis com cidades de porte populacional como, por exemplo, 
Ribeirão Preto, que com 619.746 habitantes, tem um poder de consumo de R$ 13,78 bilhões, 
cerca de R$ 22.234 per capita.  
 
As despesas da população urbana, segundo o ranking IPC, foram classificadas em categorias 
como alimentação no domicílio, fora dele, bebidas, manutenção do lar, transportes urbanos, 
veículo próprio, gastos com medicamentos, entre outros.  
 
Do ranking das cidades do interior que mais evoluíram no poder de consumo nos últimos dez 
anos também aparecem Jundiaí (377.183 habitantes) e R$ 9,03 bilhões de poder de consumo; 
São José do Rio Preto (415.769 habitantes) e R$ 8,78 bilhões de poder de consumo; Piracicaba 
(369.919 habitantes) e R$ 7,54 bilhões; Franca (323.307 habitantes) e R$ 5,52 bilhões; 
Taubaté (283.899 habitantes) e R$ 5,45 bilhões de consumo estimado para 2012; e Limeira 
(280.096 habitantes), R$ 4,71 bilhões de consumo e cerca de R$ 17.065 per capita.  
 
"Sobre os números de São Carlos temos dois retratos. O primeiro é que o bom momento da 
economia do Brasil, nos governos Lula e agora com a presidente Dilma, refletiu positivamente 
na economia de São Carlos e o segundo é que o poder de consumo da população desperta o 
interesse de novas empresas em investir na cidade", comenta o secretário de Desenvolvimento 
Sustentável, Ciência e Tecnologia, Antônio Carlos Thobias Júnior.  
 
O secretário enumerou investimentos que são realizados na cidade e que têm a influência da 
questão econômica local. Recentemente, a cidade de São Carlos viu a inauguração da Havan 
com a geração de 200 empregos e R$ 20 milhões em investimentos.  
 
Semana passada, a rede de hotéis Blue Tree anunciou o investimento de R$ 35 milhões na 
construção de um hotel e de um centro de convenções às margens da Rodovia SP-318 (Thales 
Lorena Peixoto Júnior). Estima-se que o Grupo Segurador BB Mapfre vai investir, ao longo dos 
próximos anos, cerca de R$ 55 milhões.  
 
O Tenda Atacado, que vai inaugurar uma loja às margens da Washington Luís, no final de 
setembro, vai gerar 300 empregos, enquanto o Tonin Atacadista deve investir R$ 25 milhões e 
contratar 150 trabalhadores diretos, entre outros empreendimentos que já anunciaram a 
instalação na cidade ou que estão estudando a possibilidade de vir para a cidade.  
 
Massa salarial  
 
Segundo o secretário de Trabalho, Emprego e Renda da Prefeitura, Emerson Domingues, a 
média salarial do trabalhador são-carlense é de R$ 1.707,30.  
 
Araraquara tem média salarial de R$ 1.459,72 e Ribeirão Preto, R$ 1.551,74. De acordo com 
Domingues, para atender a demanda por profissionais qualificados, a prefeitura investe na 
qualificação profissional com o ProJovem Trabalhador, que já preparou 1.500 jovens entre 
2010 e 2011, o Planteq, que qualificou 182 no mesmo período, o Time do Emprego, o projeto 
ATO (inclusão de pessoas com deficiência), entre outros.  
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 14 set. 2012, São Paulo, p. C2.




