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Quando perguntado se a alta do preço dos combustíveis afeta seus hábitos de 
consumo, o brasileiro é o que mais esbraveja entre todos os latino-americanos - 
44% se dizem muito afetados, contra uma média de 29% na América Latina. A 
ponto de desistir do carro em prol de outros luxos. 
 
Levantamento global da AC Nielsen, realizado com 23,5 mil usuários de internet - 
1,5 mil no Brasil - mostra que 13% dos brasileiros abririam mão do carro em 
função do alto gasto mensal com combustível. Apenas 4% dos chilenos, argentinos 
e mexicanos se mostram dispostos a vender seus veículos pelo mesmo motivo. 
 
O brasileiro pode até abrir mão do carro, mas é o que menos permite que o alto 
preço dos combustíveis interfira em outros gastos da família, inclusive os 
supérfluos. Do universo de pesquisados, 30% dos brasileiros disseram ter reduzido 
gastos não essenciais - como lazer - por conta do aumento do combustível. 
Comportamento bem diverso do resto da América Latina, onde esse percentual é de 
41%. "Apesar de sensível, o brasileiro não quer cortar gastos para usar o carro", 
afirma Mario Lynch, diretor de marketing da AC Nielsen. 
 
Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, do Rio, somando-se todo o ano de 
2005 e o mês de janeiro de 2006, a gasolina subiu 8,93% no varejo. O álcool teve 
alta de 14,46% no mesmo período. Só no mês de janeiro, o álcool teve um 
aumento expressivo: 6,15%. A elevação é resultado do aumento da demanda pelos 
carros bicombustíveis, que já representam mais da metade dos carros novos. 
 
Para se ter uma idéia dos preços fora do Brasil, pode-se usar o petróleo como 
parâmetro. No ano passado, o petróleo subiu 46,24%, contra 34,60% em 2004. 
 
A Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE (2002/2003) indica que as despesas 
com gasolina representam 2,95% do gasto mensal familiar no Brasil. O álcool tem 
um peso de 0,31% - mas é importante lembrar que o fenômeno dos carros 
bicombustíveis é posterior à pesquisa do IBGE. Em uma família com ganhos entre 
R$ 3 mil e R$ 4 mil, abastecer o carro consome 4,02% da despesa mensal. Para 
efeito de comparação, o telefone celular consome 0,63% do gasto mensal, o 
vestuário 4,68% e a alimentação, 17,1%. 
 
O transporte público não é visto como melhor alternativa pelos brasileiros. De 
acordo com a pesquisa, 32% resolveram usar mais ônibus e metrô por conta da 
alta dos combustíveis. A percepção é semelhante a dos vizinhos latino-americanos 
(33%). Já em países com melhor infra-estrutura de transportes, como Coréia do 
Sul e Reino Unido, mais de 50% dos entrevistados começaram a utilizar mais o 
transporte público. 
 
Na China, quando o combustível começa a interferir em suas finanças, 14% trocam 
carros por bicicletas. Na América Latina, o país que mais acompanha essa 
tendência é a Argentina. No Brasil, apenas 2% trocaram o carro pela bicicleta. 
 
Americanos, canadenses e australianos procuram racionalizar o uso do automóvel: 
mais de 60% resolvem o que precisam de uma só vez para sair menos de carro. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 fev. 2006, Tendências & Consumo, p. 
B5.


