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Geilzo, de 31 anos, e sua mulher Dora, de 29, moram em Montanhão, bairro pobre de São 
Bernardo do Campo, com a filha de um ano. Dora completou o ensino médio, mas não conseguiu 
emprego. O casal decidiu, então, montar uma banca de doces na porta de uma escola pública. A 
iniciativa deu tão certo que Geilzo já pensa em deixar o trabalho de vigilante. "O lugar de você 
ganhar dinheiro é na favela, onde tem as pessoas carentes. Na favela é onde tem mais pessoas 
que não compram em mercado grande. Faltou açúcar, eu não vou sair daqui, eu vou comprar no 
minimercado mais próxima da minha casa", diz Geilzo, que também não sai de Montanhão para 
abastecer sua banca. Marisa Cauduro/Valor  
   
Patricia Mota Guedes e Nilson Vieira Oliveira, do Instituto Fernand Braudel, coordenaram a 
pesquisa em 1092 domicílios   
 
Toda semana o casal compra doces de uma moradora do bairro que transformou seu antigo 
negócio, "um mercadinho sem muito sucesso", num atacado especializado em vender para os 
varejistas ambulantes de Montanhão.  
 
Esse "vibrante comércio local" não se restringe a Montanhão. Jovens entre 18 e 25 anos, 
moradores da periferia, foram recrutados e treinados pelo Instituto Fernand Braudel. 
Entrevistaram 1092 famílias, de abril a junho do ano passado, em quatro bairros pobres da 
periferia da Grande São Paulo - Serraria, em Diadema, Capão Redondo, na zona sul da cidade de 
São Paulo, e Cidade Tiradentes, no extremo leste da capital paulista, e Montanhão - e detectaram 
um espírito empreendedor crescente da população de baixa renda, que está consumindo mais 
bens e serviços antes exclusivos das classes média e alta.  
 
Nem todos os casos são histórias de sucesso. Vera, de 43 anos, mora no Capão Redondo. No final 
dos anos 80 montou com seu marido uma barraquinha de doces no centro de São Paulo. 
Aprenderam a fazer cocada com uma vendedora ambulante. Passaram a vender o doce de porta 
em porta no Capão mesmo; abandonaram o centro da cidade. O negócio cresceu e um amigo 
sugeriu ao casal comprar uma Kombi e vender ovos. Vera rodava o bairro e a vizinhança até que 
o veículo foi roubado. "E o sócio da gente não era pessoa boa também, não. Aí, já viu né? Fomos 
perdendo, perdendo", lembra Vera. Sem orientação sobre como gerir o negócio, Vera e o marido 
deixaram de vender cocada. Endividada, sonha em voltar a vender doces na periferia. "Onde dá 
dinheiro das vendas é na periferia. Eles não têm dó de gastar", diz Vera.  
 
Maria Lúcia, de 49 anos, sustenta a família (27% dos lares pesquisados são chefiados por 
mulheres) vendendo iogurtes em Serraria. Deixaria muito especialista em marketing de queixo 
caído. Carrega um cadastro com centenas de clientes e conhece todos. "Tem gente que chega na 
porta, vende a mercadoria e não sabe se a pessoa está com algum problema. Eu participo", diz. 
Algumas moradoras à sua volta comentam que ela conseguiria vender até frasco de água como 
remédio. Ela retruca: "Eu não gosto de passar informação errada. Se você está trabalhando bem, 
jogando limpo com o cliente e fazendo a coisa com amor, você vai progredir." Seu maior ídolo? 
Silvio Santos. "Era o que? Camelô! Olha onde ele está hoje!"  
 
A expansão do comércio local nos bairros de periferia e da venda de porta em porta, em especial, 
é explicada em parte pelo tratamento diferenciado que o consumidor recebe. É claro que existe a 
comodidade, não precisar tomar um ônibus para comprar pão, carne e uma caixa de sabão em 
pó. Mas o fato de o vendedor conhecer o comprador, chamá-lo pelo nome, perguntar como está 
passando a família, faz diferença.  
 
"O consumidor da periferia quer ser bem tratado. Daí o sucesso de empresas como Natura, Avon, 
que vendem de porta em porta. Estabelece-se um relacionamento. As pessoas são chamadas pelo 



nome", diz Patricia Mota Guedes, cientista política e administradora pública. Ela e o economista 
Nilson Vieira de Oliveira coordenaram a pesquisa feita na periferia. O resultado desse trabalho, 
apoiado pela Nestlé, está descrito no paper "A democratização do consumo", a ser divulgado nos 
próximos dias pelo Instituto Fernand Braudel e que contou com o patrocínio da Natura. Nestlé e 
Natura, além de Avon e Philips são citadas por Patricia e Nilson como exemplos de empresas que 
vêm estudando de perto o consumidor de baixa renda. Mas para a maioria das companhias 
brasileiras, e da sociedade em geral, o morador da periferia ainda é um ilustre desconhecido, 
cercado de mitos.  
 
Os jovens pesquisadores, moradores dos bairros selecionados, constataram que geladeira duplex, 
telefone celular, carro, passagem aérea, conta bancária, cartão de crédito, computador e produtos 
de marca já não são sonhos impossíveis para famílias pobres - a renda mensal de um terço das 
famílias pesquisadas é de R$ 600 e a média geral, R$ 1.148. A renda média per capita é de R$ 
341.  
 
Além do espírito empreendedor de seus moradores, que estimula a expansão de um comércio 
pujante, a pesquisa mapeou hábitos de consumo nos quatro bairros. Um dos resultados que 
chamam a atenção é a grande preferência pelo varejo local, de menor porte. A padaria aparece 
como o comércio mais freqüentado (concentra 52,3% do total de compras feitas no mês), seguida 
do açougue (11%), feira-livre e "sacolão" (10,8%) e mercearia e mercadinho (8,6%). A este 
último, 41% das famílias vão mais de duas vezes por semana. Se forem somados os que 
compram no mercadinho uma vez por semana, essa fatia cresce para 64%.  
 
Isso não significa que o hipermercado não seja freqüentado pelo consumidor da periferia. Apesar 
da baixa freqüência - já que o morador desses bairros prefere comprar alimentos e bebidas perto 
de casa -, o hipermercado responde por 20% do total dos gastos das famílias considerando os 
diversos tipos de varejo. Os hipermercados são usados, em geral, para comprar eletrodomésticos 
e lazer. "A televisão é a número um em atividade de lazer, mas ir ao hipermercado é a segunda 
opção. É encarado como um passeio", diz Patricia.  
 
Inácio, de 50 anos, dono de um mercadinho no Capão Redondo, é apontado na pesquisa como um 
varejista típico da periferia. Ele trabalhou numa rede de supermercados, onde adquiriu 
experiência para abrir seu negócio. No térreo vende de tudo um pouco e aluga o andar de cima 
para festas de aniversário e casamentos. Enquanto vende duas paçocas para Ewerton, de 12 
anos, que foi ao mercadinho comprar óleo e sabão em pó para a mãe, revendedora de Avon e 
Natura, Inácio conta que não guarda dinheiro em banco. Investe o que ganha em imóveis, "assim 
os criminosos não têm o que fazer comigo". Já foi assaltado cinco vezes.  
 
A segurança pública não é bem avaliada pelo consumidor da periferia. Em Diadema, onde o 
número de homicídios caiu 74% nos últimos seis anos - resultado de um trabalho que reuniu a 
prefeitura local, policiais e sociedade civil -, apenas 47% dos moradores do bairro de Serraria 
acham que a segurança pública melhorou. Essa fatia em Montanhão é de 40%. No Capão 
Redondo, 48% não vêem qualquer mudança em relação ao passado. Patricia e Nilson avaliam que 
essa insatisfação mostra que o consumidor da periferia está mais exigente - e não apenas com 
relação à segurança pública.  
 
"A pesquisa derrubou o mito de que a população pobre não se importa com a educação dos 
filhos", diz Patricia. Os moradores da periferia foram beneficiados com o rápido crescimento do 
número de matrículas do ensino fundamental da rede pública e da construção de escolas em 
pontos de difícil acesso. Mas somente 47% acham que a educação pública melhorou um pouco ou 
muito - 36% acham que não piorou nem melhorou. Cidade Tiradentes apresentou o maior nível 
de rejeição, com 22% dos moradores achando que a educação piorou.  
 
"As escolas de periferia não têm professores, a qualidade é péssima. Quando eu estudei já não 
era de uma qualidade boa. Você encontra professor desanimado, o aluno não tem que fazer 



trabalho nem pesquisa. Você vê matéria na lousa e, se quiser, aprende... Então, quando você sai 
para o mercado de trabalho, você sai despreparado", disse Ricardo, de 29 anos, morador de 
Cidade Tiradentes que conseguiu concluir o ensino médio. Ele quer cursar uma faculdade, mas 
antes quer matricular a filha, de 10 anos, numa escola pública melhor, no Tatuapé. Vai gastar R$ 
40 em transporte por semana, mas acha que vale a pena. "Aquele pai que tem um pouquinho a 
mais, sabe da importância de pôr o filho numa escola melhor", disse Ricardo.  
 
Do total de chefes das 1092 famílias entrevistadas, 17% completaram o ensino médio. Mas, em 
geral, a escolaridade média ainda é baixa: 48% informaram ter o ensino fundamental incompleto 
e apenas 18% terminaram a oitava série.  
 
Os coordenadores da pesquisa observam que se os pais tivessem acesso a dados concretos para 
avaliar a qualidade real do ensino de seus filhos, o grau de exigência em relação a melhorias seria 
ainda maior. "Em Nova York, a Prefeitura publicou uma lista com as escolas mais fracas, e 
violentas, e isso causou uma revolução no ensino. Os pais exigiram escolas melhores", lembra 
Patricia. O sindicato dos professores aliou-se à prefeitura nova-iorquina que teve a coragem 
política de assumir a reforma do ensino como prioridade.  
 
Leia mais 
 
Quanto mais pobre, maior é a dívida em atraso  
 
Se por um lado o morador da periferia mostra-se mais exigente na avaliação de serviços públicos, 
como educação e segurança pública, e com iniciativa para fazer crescer a economia que o rodeia, 
abrindo seu próprio negócio, a pesquisa realizada pelo Instituto Fernand Braudel na periferia da 
Grande São Paulo também mostra que esse mesmo consumidor está pisando num terreno 
perigoso.  
 
"A democratização do consumo tem um custo alto para as famílias de baixa renda, que se tornam 
cada vez mais endividadas e economicamente vulneráveis", dizem os coordenadores do estudo 
Patricia Mota Guedes e Nilson Vieira Oliveira.  
 
As casas de tijolo à mostra, os predinhos das Cohabs (muitos deles invadidos) e os barracos de 
favela enganam à primeira vista. O pesquisador surpreende-se com a quantidade de 
eletrodomésticos dentro deles. Todas as famílias têm geladeira, 29% delas possuem o modelo 
duplex (de duas portas). A TV de 29 polegadas é objeto de desejo, mas a televisão em cores está 
em todos os lares, com média de 1,5 televisor por família. Uma fatia de 64,5% não possui 
videocassete, mas quase 30% têm DVD (60% comprados nos últimos dois meses). E 22% dos 
moradores planejam comprar um DVD nos próximos dois anos. Cerca de 47% das residências têm 
celular pré-pago.  
 
Apenas 7% das famílias têm acesso à internet em casa, mas 14% têm computador e outras 21% 
pretendem comprar um. "O computador é considerado um equipamento que pode ajudar os filhos 
na escola", diz Patricia.  
 
Automóveis estão presentes em 29% dos domicílios e são o principal sonho de consumo, depois 
da casa própria.  
 
Os pesquisadores apuraram que quase a metade das 1092 famílias entrevistadas declarou ter 
dívidas em atraso. O valor médio das dívidas por família, de R$ 982, equivale a 86% da renda 
média. Um terço das famílias endividadas estava em atraso com dois credores e outro terço com 
três ou mais. Os tipos de atraso mais citados foram com prestação e carnê de loja (24%), contas 
de água (14%), luz (13%) e telefone (11%).  
 



A pesquisa mostrou que embora apenas 27% dos moradores da periferia com mais de 16 anos 
possuam cartão de crédito, metade deles já está com o pagamento do cartão atrasado.  
 
Quanto menor a renda e menor o grau de escolaridade, maior é a fatia do orçamento familiar 
comprometida com a dívida. As famílias que vivem com até um salário mínimo, têm média de 
dívidas em atraso equivalente a quatro vezes o valor de sua renda. Aqueles que possuem 12 anos 
ou mais de escolaridade informam os menores valores de inadimplência. Os entrevistados que se 
autoclassificaram como "extremamente pobres" têm média de R$ 1,120 de dívidas em atraso.  
 
A grande proporção de famílias inadimplentes (45% das 1092 entrevistadas) explica em parte a 
pequena fatia de moradores que fazem algum tipo de poupança (12%). "Como explicar que a 
propensão a poupar seja tão baixa num país de juros tão altos e que empréstimos para consumo 
sejam tão profusamente tomados a despeito das incertezas do amanhã?", perguntam-se Patricia e 
Nilson. Para eles, "a expansão desregulada do crédito para o consumo no Brasil irá se tornar 
inevitavelmente insustentável".  
 
A situação do morador da periferia paulistana lembra, segundo eles, uma prática comum nos 
Estados Unidos, quando da abolição da escravatura. Os antigos escravos aceitavam tomar 
empréstimos com juros de até 40% por semana. Esse sistema só foi interrompido em 1916, 
quando uma lei limitou os juros àquele tipo de operação em 3,5% ao mês. (CM) 
 
Leia mais 
 
Giannetti aponta os riscos do futuro  
 
O economista Eduardo Giannetti, membro do Instituto Fernand Braudel, avaliou a pesquisa 
realizada nos quatro bairros de periferia da Grande São Paulo. Em sua opinião, a periferia mostra 
uma extraordinária vocação empreendedora, mas também é cercada de um ambiente institucional 
deficiente, com baixa dotação de capital humano, o que pode prejudicar o seu desenvolvimento 
futuro.  
 
"O sonho dominante dos moradores da periferia não é o emprego público ou a carteira assinada. 
A grande aspiração da maioria é ter o próprio negócio e fazê-lo prosperar. Daí, o comércio local 
fervilha", observa Giannetti, que é professor no Ibmec.  
 
O segundo ponto que chamou a atenção do economista é a carência de uma série de fatores que 
poderiam pavimentar o desenvolvimento sustentável das famílias que vivem na periferia.  
 
"A ausência de crédito para investimentos e capital de giro, a precariedade dos direitos de 
propriedade, a ameaça constante de assaltos e seqüestros-relâmpago, a baixa formação 
educacional e a falta de oportunidades de aprimoramento profissional são fatores que conspiram 
poderosamente para enfraquecer, ainda que não para anular por completo, o potencial de geração 
de riqueza e democratização do consumo de livre-mercado", observa Giannetti, que comenta os 
resultados da pesquisa no paper "A democratização do consumo", que será publicado pelo 
Instituto nos próximos dias.  
 
Para o economista, "entre os efeitos perversos dessa realidade, estão a incapacidade de gerir 
adequadamente os negócios, a prevalência de um extravagante e sôfrego imediatismo no 
processo decisório e no abuso do crédito para consumo, e a selva da informalidade".  
 
Para mudar esse quadro, Giannetti vê apenas uma saída: investir no ensino básico. "Uma política 
social objetivando a cidadania plena para o maior número de cidadãos precisa ter a coragem de 
concentrar os recursos disponíveis na formação básica e na capacitação para a vida profissional 
das crianças e jovens de famílias de baixa renda", diz ele. (CM)  
 



 
 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B4. 
 
 


