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Vá�hoje�mesmo�a�uma�concessionária�Kia,�faça�um�test-drive�e�aproveite.�Veja�abaixo�o�telefone�da�concessionária�no�Estado�de�São�Paulo�mais�perto�de�você.�����

Promoção�válida�até�31/10/2012�ou�término�do�estoque,�o�que�ocorrer�primeiro.�Condições�válidas�para�o�Kia�Cerato�código�E.283:�R$�64.200,00�à�vista�e�financiamento�com�entrada�mínima�de�50%�(R$�32.100,00)�+�24�parcelas�fixas�
e�Registro�de�Gravame�não�inclusas�nas�parcelas.�Para�mais�informações,�consulte�a�concessionária�de�sua�preferência.�Frete�não�incluso,�frete�mínimo�de�R$�500,00�e�máximo�de�R$�5.000,00�variável�de�acordo�com�o�modelo�do�

Grande 
São Paulo

Akta Motors
(11) 3172-1000
Osasco

Autostar 
(11) 3723-6666 
Butantã

Autostar 
(11) 3056-5555
Ibirapuera

Autostar 
(11) 3055-5555
Morumbi

Autostar
(11) 5643-3800
Jardim Marajoara

Comart
(11) 2122-0700
Jardim Paulistano

Germany
(11) 2081-7050
Mooca

Germany
(11) 2227-7000
Tatuapé

Kivel 
(11) 3933-2550
Piqueri

Kivel 
(11) 2905-4333
Center Norte

Mavi Motors
(11) 3266-7782
Consolação

Shop
(11) 2548-4221
Ipiranga

Show
(11) 4331-1000
S. B. do Campo

Sinal
(11) 4706-6700
Alphaville

Sol
(11) 4433-4000
Santo André

Egydio Motors
(16) 3305-3555
Araraquara

K-Norte
(15) 3332-8500 
Sorocaba

K-Way
(19) 3753-2222 
Campinas

Matriz
(16) 2133-9700 
Ribeirão Preto

RBV
(14) 3201-1100
Bauru

Saday 
(12) 3904-1000
S. J. dos Campos

Santo Amaro
(19) 3862-7222
Mogi Mirim

Santo Amaro
(19) 3891-5050
Mogi Guaçu

Seul Motors
(16) 3363-4000
São Carlos

Tigá 
(19) 3705-7777
Campinas

Total 
(11) 4414-4444
Atibaia

Total
(11) 4033-4454 
Bragança Paulista

SE�VOCÊ�QUER�UM�CARRO�COMPLETÍSSIMO,�

COM�DESIGN�DE�PONTA�E�CÂMBIO�DE�6�MARCHAS,�

VOCÊ�PRECISA�CONHECER�O�KIA�CERATO.

MAIS�QUE�COMPLETO.�
COMPLETÍSSIMO.

Visite�o�stand�da�Kia�no�27º�Salão�Internacional�do�Automóvel�de�São�Paulo,�de�24/10�a�4/11,�no�Anhembi.

PROMOÇÃO

MEU KIA
QUERO TAXA ZERO

 50% DE ENTRADA

 24 PARCELAS SEM JUROSHOJE

Surge uma nova classe média global
Segundo estudo, quase 3 bilhões de pessoas, ou 40% da população mundial, devem deixar a pobreza, principalmente nos países emergentes

JF DIORIO/AE–23/12/2011

Fernando Dantas / RIO

Um total de quase 3 bilhões de
pessoas, ou 40% da população
mundial, ascenderá à classe
média até 2050, e elas virão
quase exclusivamente dos
atuais mercados emergentes.
Dessa forma, o consumo dos
países emergentes pode saltar
de um terço do consumo glo-
bal para dois terços até 2050.
A classe média no estudo é de-
finida como famílias com ga-
nhos anuais entre US$ 3 mil e
US$ 15 mil, com US$ 5 mil sen-
do o divisor entre as classes
médias baixa e alta.

Essas projeções estão no rela-
tório “Consumidor em 2050/A
alta da classe média dos merca-
dos emergentes”, um minucioso
estudo sobre os padrões de con-
sumo das massas que estão enri-
quecendo em países como Chi-
na, Índia, Filipinas, Peru e Méxi-
co realizado pelo departamento
de pesquisa global do HSBC, e
divulgado em outubro. O Brasil
também aparece no relatório,
mas com previsões que não são
das mais brilhantes.

Segundo o HSBC, à medida
que a renda cresce, a comida e
outros produtos básicos param
de consumir a maior parte do sa-
lário e há mais dinheiro para as
coisas “divertidas” da vida. O es-
tudo mostra que as chamadas
despesas discricionárias, que
são as menos ligadas às necessi-
dades básicas de sobrevivência,
sobem de aproximadamente um
terço para 60% do consumo to-
tal, quando os salários sobem de
US$ 1 mil por ano para algo em
torno de US$ 15 mil.

O gasto com comida, que é de
43% para rendas anuais de até
US$ 1 mil, caem para 10,6%, para
ganhos por ano de US$ 15 mil ou
mais. Já os restaurantes e hotéis,
que respondem por apenas 2,9%
na faixa de renda mais baixa, so-

bem para 8,3% na mais alta.
Um dos países que deve ter

um dos crescimentos mais feno-
menais de consumo até 2050, pe-
la combinação de expansão eco-
nômica, estrutura etária (popu-
lação jovem) e crescimento po-
pulacional, são as Filipinas. Se-
gundo o relatório, o crescimen-
to em restaurantes, recreação e
cuidados pessoais deve ser multi-
plicado por 25.

Consumo. Já a demanda por
roupas, que hoje deriva em 65%
dos mercados desenvolvidos, e
35% dos países emergentes, deve
ter uma reviravolta, como em
muitos outros itens de consu-
mo. Em 2050, segundo a previ-
são do HSBC, 57% da demanda
por roupas virá dos mercados

emergentes, e a parcela dos mer-
cados ricos cairá para 43%.

Em termos de aparelhos portá-
teis de alta tecnologia, os merca-
dos emergentes respondem por
apenas 24%, e os ricos, por 76%.
Em 2050, 55% da demanda virá
dos emergentes, e apenas 45%
dos desenvolvidos. O padrão se
repete com os serviços financei-

ros, até de forma mais extrema.
A parcela dos ricos vai recuar de
82% para 44% entre 2010 e 2050,
enquanto a dos emergentes subi-
rá de 18% para 56%.

A revolução de consumo dos
emergentes atingirá as mais di-
versas áreas, como o turismo.
Em 2011, 60 milhões de chineses
viajaram ao exterior, número
que deve subir para 130 milhões
em 2015 e 200 milhões em 2020.
Este último número é igual a três
vezes o atual fluxo de turistas
americanos para o exterior.

O estudo mostra ainda o gran-
de espaço para o crescimento do
turismo ao exterior das nações
emergentes. Enquanto 20% da
população americana, 34% da
francesa e 13% da japonesa via-
jam anualmente para fora, na

China o porcentual corresponde
a apenas 4,3%, e é ainda mais bai-
xo em países como o Brasil, com
2,7%, e a Índia, com 1,2%.

O trabalho mostra ainda que a
renda dos trabalhadores emer-
gentes vai crescer velozmente
até 2050. No caso dos chineses,
o salto será de sete vezes, com a
renda individual anual per capi-
ta aumentando de US$ 2,5 mil
para US$ 18 mil. Como nota o
estudo, “com uma população de
1,4 bilhão de pessoas hoje, isto é
muita gente se tornando mais ri-
ca”.

Já a renda da população da Ín-
dia (que atingirá 1,6 bilhão de
pessoas em 2050) será seis vezes
maior que a atual. As Filipinas,
cuja população será o dobro da
alemã em 2050, vão ter um au-

mento de renda de nove vezes.
Entres os países latino-america-
nos, um dos maiores destaques
do relatório é o Peru, que é consi-
derado uma “estrela”. O aumen-
to médio da renda peruana proje-
tado até 2050 é de quase 5% ao
ano, comparado com menos de
3% para o Brasil.

Renda. O Brasil, aliás, não apa-
rece muito bem no relatório. A
previsão de renda per capita bra-
sileira em 2050 é de US$ 13.547,
inferior a de países como México
(US$ 21.793), Turquia (US$
22.630), Argentina (US$ 29 mil),
Malásia (US$ 29.247), Chile
(US$ 29.523) e até de países co-
mo Peru (US$ 18.940), Líbia
(US$ 26.182), República Domini-
cana (US$ 16.406) e El Salvador
(US$ 13.729).

Na verdade, o que conta muito
contra o Brasil, por ser um dado
importante na metodologia do
estudo, é a demografia. Segundo
o relatório, entre todos os emer-
gentes, o Brasil terá a pior dete-
rioração demográfica entre 2010
e 2050, com uma alta da idade
mediana de 29 para 45 anos.

Segundo o trabalho, “os indiví-
duos tendem a fazer a maior par-
te do seu consumo durante seu
tempo de vida entre as idades de
16 e 40 anos – o período quando
os níveis de renda sobem, as ca-
sas e as famílias estão sendo
construídas, e antes que os con-
sumidores comecem realmente
a poupar para a aposentadoria”.

As Filipinas, novamente, apre-
sentam a melhor demografia. A
idade mediana do país é de ape-
nas 22 anos, e em 2050 será de
32. A pior demografia está no Ja-
pão. Em 2050, quase 25% dos ja-
poneses terão mais de 75 anos.
Segundo estimativa da fabrican-
te Fujitsu, já neste ano o consu-
mo de fraldas geriátricas no Ja-
pão deve ser maior que o de fral-
das de bebês.

Além da comida. Segundo o estudo do HSBC, à medida que a renda cresce, aumentam os gastos com produtos menos básicos

● Posição ruim

US$ 13.547
será a renda per capita brasileira
em 2050, segundo o relatório do
HSBC, bem abaixo de países co-
mo o México (US$ 21,8 mil), a
Argentina (US$ 29 mil) ou o Peru
(US$ 18,9 mil)
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• CÂMBIO�DE�6�MARCHAS:�

AUTOMÁTICO�SEQUENCIAL�

COM�PADDLE�SHIFT�OU�MANUAL

• AIR�BAGS�FRONTAIS�PARA�

MOTORISTA�E�PASSAGEIRO

• MOTOR�COM�126�CV�DE�POTÊNCIA

• RODAS�DE�LIGA�LEVE�ARO�17”

• AR-CONDICIONADO�DIGITAL

• CONTROLE�DE�ÁUDIO�NO�VOLANTE

• ACENDIMENTO�AUTOMÁTICO�

DOS�FARÓIS

• SENSORES�DE�ESTACIONAMENTO

• CD/MP3�COM�ENTRADA�AUXILIAR,�

USB�E�PARA�IPOD

• SETAS�COM�LED�NO�RETROVISOR

• ALERTA�DE�BAIXO�NÍVEL�DE�ÁGUA�

DO�LIMPADOR�DO�PARA-BRISA

• DESEMBAÇADOR�AUTOMÁTICO�

NO�PARA-BRISA

• LUZ�DIURNA�DE�NAVEGAÇÃO�

COM�LED

���Para�outras�localidades,�ligue�0800�77�11011�ou�acesse�www.kia.com.br.

de�R$�1.358,63.�Valor�total�a�prazo:�R$�64.707,18.�IOF�(Imposto�sobre�Operações�Financeiras)�incluso�nas�parcelas.�TC�(Tarifa�de�Cadastro)�devida�à�instituição�financeira�indicada�pela�concessionária�e�Tarifas�de�Registro�de�Contrato�
veículo�e�o�Estado�da�Federação.�Estoque�de�5�unidades�para�o�Kia�Cerato�código�E.283.�*Redução�do�IPI�válida�para�o�Kia�Soul�e�Kia�Cerato.�Declaração�de�Consumo�de�Combustível�em�conformidade�com�a�Portaria�Inmetro�nº�010/2012.

Respeite os limites de velocidade.

Sol
(11) 4438-8102
Santo André

SP K Motors
(11) 3048-5500
Vila Olímpia

Stern
(11) 3032-4989
Alto de Pinheiros

Stern
(11) 3082-1000
Jardim América

Vig
(11) 2421-9500
Guarulhos

Vig
(11) 3386-4040
Shopping Aricanduva

São Paulo
Litoral 
e Interior

Autostar 
(13) 3202-4040
Santos

Aversa
(19) 3437-8400 
Piracicaba

Aversa
(19) 3522-3300
Rio Claro

Bellsan
(18) 3636-4040
Araçatuba

Bellsan
(17) 3214-5454
S. J. do Rio Preto

Caiuás
(19) 2107-0808
Indaiatuba

Caiuás
(11) 4013-9777
Itu

Caiuás
(11) 3395-3777
Jundiaí

Destaque
(11) 4723-6666 
Mogi das Cruzes

www.kia.com.br

1.Num primeiro momen-
to, a busca dos consumi-
dores de países emer-
gentes por produtos de

baixo valor agregado pode bene-
ficiar o comércio Sul-Sul

2.Novas fontes de de-
manda no mundo de-
vem diminuir a depen-
dência global dos con-

sumidores americanos

Comércio entre países
emergentes deve crescer

PRESTE ATENÇÃO

RIO

O estudo feito pelo banco
HSBC sobre os padrões de con-
sumo, especialmente dos paí-
ses emergentes, até 2050 tem
fortes implicações macroeconô-
micas, que também são explora-
das no trabalho. Uma das princi-
pais implicações é que as econo-

mias emergentes vão se voltar
cada vez mais para o setor de
serviços, o que as tornará me-
nos vulneráveis aos ventos do
comércio global.

O trabalho “Consumidor em
2050/A alta da classe média dos
mercados emergentes” tam-
bém aponta, pelo menos na eta-
pa inicial, para a possibilidade

de que os consumidores da nova
classe média global procurem
inicialmente bens baratos, de
baixo valor agregado.

Este tipo de produto será mui-
tas vezes fornecido por outras
economias emergentes. Isso de-
ve fazer com que aumente o cha-
mado comércio Sul-Sul (entre
os países em desenvolvimento).

Novo padrão. O trabalho tam-
bém observa que os países avan-
çados podem se beneficiar des-
sa mudança radical no padrão
de consumo global.

Isto ocorreria pelo aumento

das exportações dos países ri-
cos por conta das novas deman-
das dos países emergentes, o
que também ajudaria a reduzir
o desequilíbrio global (o estudo
aponta até mesmo que os países
emergentes de alta poupança
devem diminuí-la, o que signifi-
ca reduzir o enorme fluxo de ex-
portação asiática para os países
ricos).

De acordo com o relatório do
HSBC, há vários riscos energéti-
cos, ambientais e políticos no
crescimento dos países em de-
senvolvimento até 2050, “mas a
alta dos consumidores dos mer-

cados emergentes será uma das
melhores formas de resolver
nossos desafios globais atuais,
cíclicos e estruturais”.

Outra observação interessan-
te que consta do relatório do
banco HSBC é que “o mundo
ficou dependente demais do
consumidor norte-americano
nos anos 90 e no início da déca-
da de 2000, e acabou pagando
um alto preço por causa dos de-
sequilíbrios que aquela depen-
dência trouxe consigo. Por sor-
te, novas fontes de demanda es-
tão emergindo no Leste e no
Sul”. / F.D.

RENDA PER CAPITA/US$ CONSTANTES DE 2010

O AVANÇO DOS EMERGENTES

INFOGRÁFICO/AEFONTE: BANCO MUNDIAL, PROJEÇÕES DE POPULAÇÃO DA ONU E ESTIMATIVAS DO HSBC/EXTRAÍDA DO RELATÓRIO CONSUMIDOR EM 2050, DO HSBC
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 out. 2012, Economia & Negócios, p. B14-B15.




