
Notebooks, tablets, smartphones, TVs 
de tela plana e câmeras digitais con

tinuam à frente na preferência dos con
sumidores brasileiros, estimulados pela 
oferta de emprego, aumento da renda e 
facilidades do crédito. Esses produtos de 
maior valor tecnológico agregado, segui
dos pelos eletrodomésticos e automóveis, 
têm puxado o consumo no Brasil como 
as categorias de bens duráveis com maior 
volume de vendas no último ano. 

Na mais recente Pesquisa Mensal do 
Comércio, divulgada em outubro pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tística (IBGE), as vendas de equipamen
tos e materiais de escritório, informática e 
comunicação apresentaram aumento de 
18,8% no acumulado de 12 meses (setem
bro de 2011 a agosto de 2012) e de 15,6% 
entre janeiro e agosto deste ano. 

É a maior variação entre todas as ati
vidades pesquisadas pelo IBGE. O ins
tituto atribui esse desempenho não só 
à renda e ao crédito, mas também à im
portância crescente dos produtos de in
formática e comunicação nos hábitos de 
consumo das famílias. Outro fator é a re
dução de preços nessa categoria nos úl

timos 12 meses (entre 7,1% e 8,8% para 
microcomputadores e aparelhos telefô
nicos, segundo o índice Nacional de Pre
ços ao Consumidor Amplo). 

"Disparadamente, ainda a principal 
categoria de consumo são os bens rela
cionados à informática: o crescimento 
é muito superior às demais categorias 
(eletrodomésticos e automóveis)", refor
ça o professor Claudio Felisoni de Ange
lo, presidente do conselho do Programa 
de Administração de Varejo da Fundação 
Instituto de Administração (Provar/FIA) 
e do Instituto Brasileiro de Executivos de 
Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar). 

Marcas como Samsung corroboram a 
pesquisa. "Os segmentos que têm se des
tacado este ano são os de maior valor tec
nológico agregado" confirma José Fuen
tes, vice-presidente de canais e inovação 
da Samsung. "Os consumidores brasilei
ros querem cada vez mais produtos com 
alta tecnologia, design inovador e, acima 
de tudo, funcionalidades que facilitem o 
seu dia a dia" corrobora Sérgio Leme, vi
ce-presidente de marketing, vendas, pla
nejamento e logística da Whirlpool. 

Além do crédito farto e do baixo de-
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semprego, está havendo uma grande mi
gração de classe social: 53% da popula
ção tem condição já propícia ao consu
mo. "Hoje, metade da população é clas
se C. Somada a A e B, há uma classe eco
nomicamente ativa que abrange mais 
de 90% da popu l ação" diz o executivo 
da Samsung. 

O professor do Provar/FIA t a m b é m 
destaca a inclusão de novas parcelas da 
população na festa do consumo. "Trin
ta milhões de pessoas saíram da faixa de 
renda de menos quatro salários mínimos 
para a faixa entre quatro e dez salários mí
nimos" observa Felisoni. 

"Tivemos uma migração significativa 
para a faixa in termediár ia da p i râmide 
social. Em economias mais desenvolvi
das, a movimentação é mais modesta. Por 
esta razão, o mercado brasileiro de con
sumo é visto como a meca para empre
sas de varejo e indústria orientada para a 
produção de bens de consumo corrente" 
acrescenta o professor da FIA. 

Sem falar nos estímulos vindos do go-

verno para sustentar o Produto Interno 
Bruto por meio da manutenção do con
sumo interno, como desonerações fiscais, 
ampliação da concessão de crédito, redu
ção da taxa de juros, facilitação do prazo 
de pagamento. "Tudo isso tem catapulta-
do o consumo dessas famílias" pondera. 

O comportamento de consumo obvia
mente é diferente de economias mais de
senvolvidas como Estados Unidos e Eu
ropa. "No Brasil há um movimento rela
tivamente novo de incorporação de pro
dutos porque temos uma classe média 
se dilatando mais rapidamente que a dos 
países desenvolvidos" ressalva Felisoni. 

"Apesar de vivermos um per íodo de 
queda da confiança do consumidor, a 
situação hoje é melhor para o consumo: 
renda mais positiva, nível de emprego me
lhor, oferta de crédito melhor" observa. 
"Com mais renda e maior nível de em
prego, o consumidor se sente mais apto 
e mais confortável em relação ao consu
mo" acrescenta o analista de mercado da 
Nielsen Claudio Czarnobai. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1533, p. 12-13, 29 out. 2012.




