
A Próxima Fronteira 
do Consumo no Brasil
Conquistando o crescimento no interior em ascensão



O The Boston Consulting Group (BCG) é uma 
empresa global de consultoria de gestão e líder 
mundial em estratégia de negócios. Realiza 
parcerias com clientes em todos os setores e 
regiões do mundo para identifi car as 
oportunidades que mais geram valor, abordar os 
desafi os mais importantes e transformar o negócio 
de seus clientes. Nossa abordagem customizada 
combina amplo entendimento da dinâmica das 
empresas e de seus mercados com a colaboração 
de todos os níveis da empresa do cliente. Isso 
garante que nossos clientes atinjam uma 
vantagem competitiva sustentável, criem 
organizações mais capazes e garantam resultados 
duradouros. Fundado em 1963, o BCG é uma 
empresa privada com 81 escritórios em 45 países. 
Para obter mais informações, acesse www.bcg.com.



       B

Junho 

Olavo Cunha, Masao Ukon, André Xavier e Rim Abida

A Próxima Fronteira 
do Consumo no Brasil
Conquistando o crescimento no interior em ascensão

Parte da série “Ganhando com o Crescimento” #bcgGrowth



       B

PANORAMA GERAL

A riqueza do Brasil está se expandindo para muito além de suas principais regiões 
metropolitanas. Até 2020, as cidades do interior serão responsáveis por quase 
metade do consumo doméstico incremental e representarão um mercado consumi-
dor de cerca de US$ 633 bilhões. No entanto, a maioria das empresas está em uma 
posição desfavorável para capturar esta oportunidade crítica.

UM MERCADO CARENTE
Mesmo que as famílias no interior tenham uma renda disponível quase 20% 
superior, em média, do que as que vivem nas principais cidades do Brasil, o 
mercado no interior é amplamente carente. Nessas regiões, as famílias de classe 
média e afl uente gastam 19% menos em serviços de telefonia pós-paga do que as 
que vivem nas capitais e 44% menos em viagens aéreas, por exemplo.

UMA PRESENÇA AMPLIADA
A maioria das empresas precisa aumentar sua presença de forma substancial – fí-
sica e online – nas cidades do interior. Além de ampliar seu alcance de varejo, as 
empresas devem ter um marketing presencial mais forte, melhores recursos de 
comércio eletrônico e modelos de negócios inovadores para alcançar de forma 
econômica estas crescentes concentrações de famílias de classe média e afl uente. 
As empresas também precisam de uma compreensão mais clara dos padrões 
específi cos de gastos e atitudes dos consumidores do interior.
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N  , as empresas nacionais e estrangeiras têm se esforçado 
para desenvolver superioridade no Brasil, tentando ao máximo explorar um 

dos maiores mercados consumidores emergentes do mundo. Mas, no geral, elas
não pensaram muito além das capitais e das principais regiões metropolitanas. As 
pequenas cidades enraizadas no interior do Brasil são responsáveis por mais da 
metade da população do país. Porém, em comparação com as oportunidades nas 
cidades maiores, principalmente ao longo da costa sul do país, elas foram consi-
deradas menos abastadas, muito dispersas e de acesso difícil.

Essa visão precisa ser alterada com urgência: a atividade comercial está se distan-
ciando das capitais e cidades metropolitanas. Milhões de famílias das cidades do 
interior, que definimos como as situadas fora das principais regiões metropolitanas 
do Brasil e das 26 capitais, estão saindo do nível de pobreza para serem promovi-
das aos status de classe média e afluente. As cidades do interior se tornarão os 
principais motores de crescimento pelo restante desta década. Projetamos que, até 
2020, as cidades do interior serão responsáveis por quase metade do consumo do-
méstico incremental ou cerca de US$ 130 bilhões em gastos agregados. Elas serão 
fontes especialmente importantes de crescimento em setores como serviços finan-
ceiros, automóveis e vestuário.

Apesar disso, a maioria das empresas está em uma posição desfavorável para captu-
rar as oportunidades nas regiões de crescimento emergente do Brasil. Até mesmo 
muitas empresas que são líderes dos mercados mais estabelecidos do país carecem 
da presença física do varejo, necessária para ter acesso ao interior. Cerca de 1.400 ci-
dades com mais de 5.000 famílias não têm supermercados que pertençam às 20 
principais redes do Brasil, por exemplo. Embora os serviços bancários estejam dis-
poníveis em todos os municípios brasileiros, quase 5.500 cidades carecem de agên-
cias dedicadas exclusivamente a oferecer serviços financeiros premium a clientes de 
alta renda – mesmo que esse segmento esteja crescendo muito mais rapidamente no 
interior do que nas cidades maiores. E embora as famílias de classe média e aflu-
ente do interior tenham uma renda disponível quase 20% superior, em média, do 
que as que vivem nas capitais e regiões metropolitanas, 60 de 98 cidades do interior 
com mais de 5.000 famílias Afluentes não tem nenhuma concessionária de carros de 
luxo. Além disso, a capacidade das empresas de penetrar no interior é prejudicada 
pela infraestrutura física inadequada e pelos recursos de vendas online ineficientes. 
As empresas também precisam de uma compreensão mais profunda do comporta-
mento do consumidor das cidades do interior que, em muitos aspectos, difere 
daqueles nas capitais.

Consequentemente, o mercado do interior do Brasil é amplamente carente em di-
versas categorias de produtos. Nessas regiões, as famílias de classe média e afluente 
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gastam 19% menos em serviços de telefonia pós-paga e 45% menos em educação 
particular. As famílias Afluentes do interior gastam metade das equivalentes das 
capitais e cidades metropolitanas em viagens aéreas.

Para ajudar as empresas a obter uma compreensão mais profunda deste mercado 
cada vez mais importante, o Centro de Insights do Consumidor e Cliente do The 
Boston Consulting Group pesquisou mais de 3.600 famílias da classe média e aflu-
ente de capitais e cidades do interior, em todas as regiões do Brasil1.

Nossa pesquisa constatou que, apesar dos consumidores de classe média e afluente 
do interior serem tão otimistas sobre o futuro como os das capitais do país – e igual-
mente tão ansiosos para gastar sua crescente renda em categorias de produtos que 
apreciam – as empresas não estão atendendo de forma adequada às suas necessi-
dades nem estão em sincronia com seus hábitos de compra. Por exemplo, os con-
sumidores do interior preferem ter uma experiência sensorial com os produtos antes 
de comprá-los. Mas para chegar até as lojas que trabalham com marcas líderes, esses 
consumidores têm que viajar distâncias consideráveis. Eles fazem menos viagens 
aéreas do que os consumidores das cidades grandes; isso se deve, em grande parte, 
à maior distância dos aeroportos e à escassez de voos para os destinos desejados. E 
embora as famílias do interior usem a Internet tanto quanto os consumidores das 
cidades grandes, elas são mais indecisas sobre comprar produtos online, pois as en-
tregas no interior demoram bastante e é muito difícil conseguir reembolsos.

As empresas que conquistam o interior cada vez mais lucrativo do Brasil serão 
aquelas que melhor possam alinhar suas presenças operacionais de marketing e va-
rejo com a demanda do consumidor. Para ter sucesso, elas devem obter uma com-
preensão clara das preferências dos consumidores das cidades do interior e da ma-
neira como facilitar a experiência completa de compra o máximo possível. As 
empresas também devem expandir de forma substancial sua presença nas cidades 
do interior e explorar modelos de negócios inovadores e econômicos que possam 
capacitá-las a ter acesso a concentrações menores e mais remotas de famílias de 
classe média e afluente.

A ascensão dos consumidores das cidades do interior
Uma década de estabilidade e crescimento econômico permitiu ao Brasil emergir 
como um dos mais importantes mercados consumidores do mundo. As rendas em 
ascensão e uma melhoria do padrão de vida estão alimentando esse maior consu-
mo: apenas no período de 2000 a 2010, o número de famílias de classe média e 
afluente aumentou para 6 milhões. Até 2020, elas serão responsáveis por 36% das 
famílias brasileiras, em comparação com cerca de 29% em 2010.

Contudo, mesmo que a maioria da população urbana do Brasil viva nas cidades do 
interior, até recentemente, a riqueza estava fortemente concentrada nas capitais do 
país e em suas regiões metropolitanas circundantes. Agora, esta prosperidade está 
se expandindo de forma constante pelo restante do Brasil. Novos e importantes 
agrupamentos de consumidores – que definimos como regiões em um raio de 100 
quilômetros e com pelo menos US$ 5 bilhões em gastos familiares anuais – estão 
surgindo em torno de cidades como Jequié no centro-sul da Bahia, Açailândia no 
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sudoeste do Maranhão e Montes Claros em Minas Gerais. O número de famílias de 
classe média e afluente em milhares de pequenas cidades em todo o país deverá 
aumentar até 13% por ano até 2020, enquanto o crescimento em cidades com 
1 milhão ou mais – a maioria delas no sul e sudeste – está previsto para cerca de 2 
a 5%. (Consulte o Anexo 1.) Em 2000, as cidades do interior representavam apenas 
34,7% das famílias de classe média e afluente do país. Em 2010, essa proporção al-
cançou 38,4%. A previsão é que ela alcance 40,5% em 2020.

As implicações para as empresas são profundas. Conforme o BCG observou em pes-
quisas anteriores, até 2020, as empresas terão que ter estabelecido presença em 
mais de 400 cidades para ter acesso a 75% das famílias de classe média e afluente 
do país, em comparação com 345 cidades atualmente – e apenas 229 em 2000.2

Nossa pesquisa também aponta que o mercado consumidor em cidades do interior 
está crescendo tão rapidamente e é tão atrativo quanto nas cidades maiores do 
Brasil. O consumo deverá aumentar 30% até 2020. Até essa data, as cidades do inte-
rior também serão responsáveis por 46% do consumo anual incremental do Brasil e 

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Censo 2000 e Censo 2010; Análise do BCG. 
Obs.: Cidades cuja população é inferior a 100.000 não estão representadas. Os preços são corrigidos para janeiro de 2012. População de classe 
média e afluente = famílias cuja renda mensal é superior a R$ 2.500,00. CAGR = Taxa composta de crescimento anual.
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ampliarão sua participação no consumo nacional de 26% para 28% durante o mesmo 
período, representando um mercado consumidor de cerca de US$ 633 bilhões. (Con-
sulte o Anexo 2.) Nossa previsão é que, até 2020, os consumidores das cidades do in-
terior serão responsáveis por 28% do crescimento incremental em gastos com via-
gens aéreas, 40% em automóveis e 47% em vestuário. Até essa data, as cidades do 
interior também deverão ser responsáveis por 34% da poupança adicional prevista 
para ser investida anualmente por esses consumidores, aos quais os bancos se refe-
rem como oferta bancária com foco na classe média-alta que, no Brasil, indica indi-
víduos que ganham mais de US$ 60.000 por ano ou têm ativos que podem ser inves-
tidos de US$ 50.000 a US$ 1 milhão. (Consulte o Anexo 3.)

Os consumidores do interior também estão tão otimistas sobre o futuro como os 
consumidores do restante do Brasil, onde os níveis de otimismo são muito maiores 
do que nas economias desenvolvidas3. Oitenta e três por cento dos moradores das 
cidades do interior afirmaram estar otimistas sobre seu futuro, em comparação com 
48% nas economias desenvolvidas. Dois terços das famílias esperam um aumento 
de sua renda para acima da taxa de inflação, e quase metade acredita que a próxi-
ma geração terá uma vida melhor do que a deles. Apenas 27% se preocupam em 
perder seus empregos. E apenas 16% disseram estar preocupados com suas finanças 
pessoais para a aposentadoria. 

Além disso, os consumidores das cidades do interior têm uma renda disponível 

Fonte: Análise do BCG.
Obs.: Inclui regiões metropolitanas com mais de 300.000 famílias.
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Fonte: Análise do BCG.
1Automóveis nacionais e importados. 
2Por exemplo, depósitos de poupança, fundos de aposentadoria e investimento, e moedas detidas pelas 
famílias Afluentes.
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superior aos consumidores de cidades maiores. Aproximadamente 57% da renda fa-
miliar anual dos Afluentes das cidades do interior é dedicada à poupança e despe-
sas discricionárias, em comparação com 48% nas capitais e regiões metropolitanas. 
Em outras palavras, as famílias Afluentes do interior têm uma renda discricionária 
19% maior. As famílias Estabelecidas de classe média do interior possuem uma ren-
da discricionária cerca de 17% maior. (Consulte o Anexo 4.)

Consequentemente, as famílias do interior são aptas a gastar mais em categorias de 
produtos que consideram prioritárias. A média das famílias Emergentes (renda anu-
al de US$ 15.001 a US$ 30.000), por exemplo, gasta 6% a mais por ano em cuidados 
pessoais, 17% a mais em vestuário e 25% a mais em bebidas alcoólicas. Ela também 
economiza e investe 38% a mais do que as famílias de nível econômico semelhante 
das capitais e gasta de forma significativa mais em artigos de luxo, como carros im-
portados, champanhe e joias.

Quando entrevistados, levando em conta suas expectativas de renda, para indicar 
suas principais prioridades de gastos para os próximos cinco anos, as respostas dos 
consumidores do interior se aproximaram bastante daquelas dos consumidores das 
capitais. As principais categorias incluíram poupança e investimentos, alimentos de 
maior qualidade, melhorias no lar e ensino particular para seus filhos.

Nossa pesquisa também constatou que os padrões de compra das famílias do interi-
or diferem dos padrões das famílias das capitais. Analisamos as curvas de consumo, 
que acompanham as compras de determinados produtos de acordo com o aumento 
da renda familiar para mais de 200 categorias de produtos no Brasil. Nas capitais, 

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Análise do BCG.
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por exemplo, à medida que se tornam mais abastadas, as famílias médias tendem a 
aumentar os gastos com automóveis em um ritmo constante. Entre as famílias das 
cidades do interior, os gastos com automóveis aumentam de forma mais intensa 
quando a renda é superior a US$ 20.000 por ano e se estabilizam conforme a renda 
anual se aproxima de US$ 50.000. De forma semelhante, os gastos com Internet fixa 
e serviço de banda larga das famílias das capitais saltam drasticamente quando a 
renda chega a US$ 20.000. No interior, a média dos gastos da família com serviços 
de acesso à Internet apresenta uma queda moderada após a renda chegar a 
US$ 50.000. (Consulte o Anexo 5.)

Alcance físico: Uma grande barreira

O maior obstáculo para se ter um melhor acesso às famílias do interior é o acesso 
físico restrito. As lojas físicas são mais importantes no interior, pois a maioria dos 
consumidores ainda prefere avaliar um produto pessoalmente antes de comprá-lo. 
Oitenta e um por cento dos consumidores Afluentes do interior afirmaram preferir 
ter uma experiência sensorial com um produto em uma loja; nas capitais o percen-
tual foi de 63%. Cinquenta e dois por cento das famílias do interior relataram que a 
compra mais recente de artigo de luxo foi feita em uma loja de sua cidade e 31% re-
lataram ter comprado o artigo em outra cidade. Outros compram esses produtos du-
rante as viagens ao exterior. Como há poucas lojas de artigos de luxo nas cidades do 
interior – e como os membros das famílias do interior viajam menos – os consumi-
dores entram em contato com uma seleção de marcas menor.

Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Pesquisa de Orçamentos das Famílias; Análise do BCG.
Obs.: Renda corrigida para valores de janeiro de 2012.

A 5 |    ,          
   



       B

Obviamente, as empresas poderiam usar a mídia digital para ter acesso a mais 
famílias. Como os brasileiros das cidades maiores, os moradores do interior usam a 
Internet de forma ativa. Noventa e três por cento das famílias de classe média e 
afluente pesquisadas citaram a Internet como uma de suas “fontes de informação 
mais frequentes”. Cinquenta e oito por cento gastam pelo menos 10 horas por se-
mana na Internet – aproximadamente a mesma porcentagem encontrada nas capi-
tais e regiões metropolitanas – e 32% ficam online por mais de 20 horas. Mais de 
90% das famílias do interior informaram usar o Facebook e outras plataformas de 
redes sociais.

Os consumidores do interior também se sentem à vontade para fazer compras pela 
Internet. Quase 60% afirmaram confiar nos comentários de pessoas conhecidas em 
sites de redes sociais; 52% confiam em sites de empresas, um contraponto aos 40% 
que afirmaram confiar em anúncios ou materiais impressos de lojistas. Oitenta e 
três por cento afirmaram sempre usar ferramentas de busca como o Google ao 
fazer compras, enquanto apenas 4% relataram usá-las raramente. Setenta por cento 
frequentemente acessam sites de empresas ou produtos, e quase 60% costumam 
comparar os preços online. Além disso, a grande maioria relatou estar satisfeita 
com a qualidade dos produtos, variedade de opções, competitividade de preços e 
opções de pagamento: os níveis de satisfação variam de 67% a 81%.

Apesar disto, os moradores do interior continuam muito menos propensos do que 
os moradores das capitais a fazer compras pela Internet. Apenas 17% disseram 
comprar medicamentos pela Internet, enquanto nas capitais esse número foi de 
25%; 29% compram produtos de cuidados pessoais, enquanto nas capitais o número 
é maior (38%); e 38% realizam reservas de viagens aéreas, sendo que nas capitais 
46% o fazem. Os consumidores do interior também compram significativamente 
menos celulares, aparelhos eletrônicos para o lar, artigos esportivos, eletrodomésti-
cos e computadores pela Internet.

Qual o motivo dessa hesitação? Uma das principais razões é que os serviços online 
no interior são menos desenvolvidos do que nas principais cidades do Brasil. Cerca 
de três quartos dos consumidores das cidades do interior pesquisados afirmaram 
que a falta de uma entrega confiável e as dificuldades associadas à devolução de 
um produto para obter um reembolso estão entre as principais razões por optar 
não fazer compras pela Internet. A presença física e irregular do varejo nas cidades 
do interior também diminui as vendas online: se os consumidores não podem tocar 
e ver um produto em uma loja primeiro, eles ficam menos propensos a comprá-lo 
pela Internet.

Para se tornar líderes de mercado no interior, as empresas terão que aumentar sua 
presença de varejo e, em alguns casos, introduzir novos modelos de negócios para 
terem acesso aos consumidores de cidades menores de forma mais eficaz. Elas tam-
bém precisarão de um entendimento mais profundo do comportamento do con-
sumidor.

Os mercados do 
interior são carentes e 
as presenças corpora-
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Identificando as diferenças: Uma análise de cinco setores 
carentes

Para avaliar quão bem as empresas estão posicionadas no interior do Brasil, ana-
lisamos cinco negócios de forma mais aprofundada: viagens aéreas, serviços ban-
cários premium, telecomunicações, alimentos e bebidas, e vestuário. Em todos os 
casos, descobrimos que os mercados do interior são carentes e que as presenças cor-
porativas não estão em harmonia com as necessidades e com o comportamento de 
compra do consumidor.

Viagens aéreas. Apesar de deterem a maior parcela da população brasileira e dos 
níveis mais altos de renda disponível, as cidades do interior, nas circunstâncias 
atuais, deverão responder por apenas 35% da demanda incremental do Brasil por 
viagens aéreas até 2020 – US$ 420 milhões em receita anual adicional. A família 
Afl uente das cidades do interior gasta, em média, menos com viagens aéreas – ape-
nas US$ 460 por ano – do que as famílias das capitais e regiões metropolitanas. 
Apenas cerca de 60% já viajaram de avião, enquanto nas capitais o percentual foi 
de 90% dos moradores. Além disso, aqueles que afi rmaram viajar, o fazem com 
menos frequência. Dos entrevistados das classes média e afl uente do interior que 
viajam de avião, 46% afi rmaram viajar menos de uma vez por ano; nas capitais esse 
número foi 26%. Além disso, menos consumidores do interior viajam para o exteri-
or. Apenas 16% das pessoas que fi zeram viagens aéreas afi rmaram já terem ido à 
Argentina por motivos pessoais, enquanto nas capitais 29% fi zeram a mesma 
afi rmação. Cerca de metade dos moradores das cidades do interior que já fi zeram 
viagens aéreas já foi para os Estados Unidos ou para a Europa.

O acesso inadequado explica, em parte, o motivo pelo qual as pessoas do interior 
do Brasil não fazem um maior número de viagens aéreas. Dezessete por cento das 
famílias relataram não viajar de avião devido ao aeroporto mais próximo estar 
muito distante, enquanto nas capitais apenas 3% apontaram esse motivo. O 
consumidor médio da classe média ou Afluente de uma capital viaja 8 quilômetros 
até o aeroporto mais próximo. Nas cidades metropolitanas, o aeroporto mais 
próximo está a uma distância média de 37 quilômetros. Mas para os moradores do 
interior, a distância média é de 94 quilômetros. Oitenta e quatro por cento dos 
consumidores do interior que não viajam mais de uma vez por ano de avião 
informaram que precisam dirigir por mais de uma hora para chegar até um 
aeroporto, em comparação com apenas 12% dos que viajam duas a quatro vezes 
por ano. Outras importantes razões citadas pelos consumidores do interior por não 
fazer um maior número de viagens aéreas: é muito difícil comprar bilhetes, não há 
voos disponíveis para os destinos desejados e a experiência é “muito desgastante”. 
Em nossa pesquisa, uma parcela muito maior dos consumidores das cidades do 
interior em relação aos das capitais mencionou horários e boas conexões como as 
principais razões para a escolha de uma companhia aérea para viagens pessoais.

As preferências culturais também ajudam a explicar o motivo pelo qual os mora-
dores do interior viajam menos por via área. Quando perguntamos sobre suas ativi-
dades de lazer e entretenimento, a maioria dos consumidores do interior disse gos-
tar de se encontrar com amigos e familiares ou simplesmente ficar em casa. Apenas 
13% mencionaram viajar para o exterior, enquanto nas capitais 25% dos entrevista-
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dos indicaram essa opção. Um número muito menor de consumidores do interior 
em relação aos moradores das capitais disse que gostaria de viajar de avião para os 
Estados Unidos, para a Europa ou para o Caribe. Na verdade, apenas 17% afirma-
ram que gostariam de viajar pelo Brasil.

Mesmo com esses obstáculos físicos e culturais, nossa projeção é que essa demanda 
por viagens aéreas de lazer aumentará cerca de 10% por ano até 2020. Embora as 
capitais e regiões metropolitanas continuem como as maiores fontes de crescimento 
da receita total, o consumo aumentará mais rapidamente dentro de um raio de 100 
quilômetros dos 20 aeroportos no interior, como os de cidades como Barreiras, na 
Bahia, e Marabá, no Pará. As rotas nacionais com um crescimento mais rápido co-
nectarão cidades do norte e nordeste do Brasil. No entanto, se a demanda por via-
gens aéreas fosse igual à das capitais e regiões metropolitanas, os gastos nas cidades 
do interior poderiam dobrar até 2020, contribuindo com mais de US$ 1,4 bilhão da 
receita anual.

Serviços bancários premium. O rápido crescimento de famílias com bens de 
US$ 50.000 a US$ 1 milhão que podem ser investidos tornará as cidades do interior 
mercados cada vez mais importantes para os bancos que oferecem serviços 
premium. A média das famílias Afl uentes do interior economiza e investe 
US$ 10.000 por ano – 13% mais do que as famílias de níveis econômicos seme-
lhantes das capitais. Nossa projeção é que essa contribuição anual para poupança 
e investimentos crescerá em US$ 5,8 bilhões por ano até 2020.

Todavia, os serviços bancários premium ainda são oferecidos de forma limitada. 
Atualmente, as famílias do interior preferem concentrar mais os seus investimentos 
em imóveis do que as famílias das capitais, e menos em investimentos, fundos mú-
tuos e planos de aposentadoria. Apenas 28% das famílias do interior relataram usar 
produtos de investimento dos bancos, enquanto 38% das famílias nas capitais afir-
maram o mesmo; 49% usam cartões de crédito, enquanto nas capitais esse número 
é ligeiramente maior (54%). Poucas famílias do interior adquirem seguros de carro, 
saúde e viagem.

Uma possível razão para os serviços premium ainda serem inexpressivos nos merca-
dos do interior é que esses mercados ainda não têm uma concentração de riqueza su-
ficiente. O limite parece ser de pelo menos 5.000 famílias Afluentes por cidade. Todas 
as capitais brasileiras estão nessa categoria, enquanto apenas algumas cidades do inte-
rior atingiram o mínimo. Apenas cerca de 1% das quase 5.000 cidades do interior com 
5.000 ou menos famílias abastadas têm agências dedicadas exclusivamente aos ser-
viços bancários premium. Mas 86% das cidades do interior com 5.000 a 10.000 famílias 
abastadas têm pelo menos uma agência dedicada a esses serviços.

É importante não ignorar o potencial de crescimento futuro desse mercado. Nossa 
pesquisa indica que quase 5.500 cidades com menos de 5.000 famílias abastadas e 
sem agências dedicadas aos serviços bancários premium aumentarão sua poupança 
e investimentos a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5,9% até 
2020. Esses números são comparados a um crescimento médio anual de poupança 
e investimentos de 2,9% nas 86 cidades que atualmente chegam a esse limite e têm 
pelo menos uma agência dedicada a esses serviços. E mesmo nas cidades com mais 
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de 5.000 famílias abastadas, a presença dessas agências está fortemente concentra-
da no sudeste do Brasil.

Construir agências em grande escala em regiões com baixas densidades de consu-
midores abastados pode não ser economicamente viável, mas existem várias abor-
dagens alternativas para o acesso ao mercado do interior. Por exemplo, fora do Bra-
sil, alguns bancos oferecem uma linha de agências pequenas e organizadas de 
forma flexível que podem variar desde 100 metros quadrados (com apenas alguns 
caixas eletrônicos, uma recepcionista e uma única sala de reunião para discussões 
de vendas) até agências móveis de menos de 30 metros quadrados.

Descobrimos que os bancos no Brasil que investiram intensamente para entrarem 
no mercado das cidades do interior estão em uma posição sólida para absorver esse 
crescimento. O Banco Bradesco tem 20% de suas 305 agências premium Prime em 
cidades do interior e o Banco do Brasil tem 18% de suas 142 agências premium 
Estilo nessas regiões. Também constatamos que os consumidores têm uma visão 
mais positiva dos bancos que têm uma presença mais forte. Por exemplo, o Banco 
do Brasil foi classificado entre os três principais bancos do país por todas as famí-
lias de classe média e afluente entrevistadas, mas sua classificação foi ainda maior 
no interior, onde ele tem uma presença mais diferenciada do que nas capitais.

Telecomunicações. O interior deverá responder por aproximadamente US$ 5 
bilhões da demanda adicional anual por serviços de telecomunicações até 2020 – 
cerca de 45% do crescimento da receita incremental do setor. Mas esse crescimento 
seria muito maior se as famílias de classe média e afl uente usassem serviços de 
telecomunicações mais avançados tanto quanto as famílias das capitais e regiões 
metropolitanas.

Um número relativamente baixo de famílias das cidades do interior atualmente 
assina um serviço de Internet de banda larga. Considere Feira de Santana, uma ci-
dade relativamente próspera no nordeste do estado da Bahia. Com base nas taxas 
de penetração das cidades brasileiras com níveis econômicos semelhantes, cerca 
de metade das famílias de Feira de Santana deveria ter um serviço de Internet de 
banda larga. Ainda assim, apenas cerca de 20% têm uma assinatura. De forma se-
melhante, diferenças significativas são encontradas em muitas outras cidades do in-
terior.

As famílias do interior também dedicam menos de seus orçamentos à telefonia 
móvel. As famílias Emergentes (aquelas com uma renda anual que varia de 
US$ 15.001 a US$ 30.000) das cidades do interior, por exemplo, gastam uma média 
de US$ 540 por ano em telefonia móvel – 12% menos do que as famílias das capi-
tais e regiões metropolitanas.

Uma das principais razões para estes gastos baixos é que os consumidores do interi-
or são propensos a usar serviços pré-pagos em vez de pacotes mais caros de pós-pa-
go. Metade dos consumidores pesquisados de classe média e afluente do interior 
afirmou usar serviços de dados pré-pagos em seus dispositivos móveis, em compara-
ção com 44% nas capitais, por exemplo, e 67% afirmou usar o serviço de voz pré-pa-
go contra 62% nas capitais. Os consumidores do interior também usam seus disposi-
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tivos móveis com menos frequência para acessar a Internet. Apenas 44% das 
famílias pesquisadas de classe média e afluente do interior relatou usar telefones 
celulares para acessar a Internet, em comparação com 52% nas capitais. E apenas 
25% usam tablets. Este menor uso móvel da Internet é observado em todos os gru-
pos de renda, mas é mais acentuado entre as famílias com renda mensal superior a 
US$ 3.000.

Nossa pesquisa indica que isso está relacionado, em parte, a uma preferência cul-
tural de passar mais tempo de lazer e entretenimento em casa. As diferenças no 
uso da Internet também são resultado de uma infraestrutura de banda larga e 
cobertura de rede de celular inadequadas no interior. Assim como nas capitais, a 
qualidade de rede é o motivo mais citado pelas famílias do interior para optar por 
uma operadora móvel.

Alimentos e bebidas. As cidades do interior constituem o maior mercado brasileiro 
de alimentos e bebidas e gerarão um adicional de US$ 29 bilhões em vendas anuais 
até 2020, 47% do crescimento incremental total. As cidades do interior no sudeste e 
nordeste serão os maiores contribuintes para o crescimento dessas regiões.

Contudo, as redes de supermercados não têm lojas suficientes nas regiões para 
penetrar plenamente a maioria das cidades do interior, principalmente no norte e 
centro-oeste do Brasil. Em decorrência disso, o mercado está altamente fragmenta-
do. 

Nenhuma das 20 maiores redes de supermercados do Brasil atinge mais do que cer-
ca de 30% do mercado potencial de alimentos e bebidas do país. Com efeito, cerca 
de 1.400 cidades com mais de 5.000 famílias não têm supermercados que perten-
çam às 20 principais redes do Brasil.

Este vácuo tem permitido a um número de redes independentes de pequeno porte 
avançar e obter posições de liderança em relação às redes maiores em determina-
das regiões. Grandes grupos, como o Wal-Mart, Carrefour e Cencosud, também 
fizeram incursões ao estabelecer lojas em uma variedade de formatos e tamanhos 
nas cidades do interior. No entanto, cada líder de mercado tende a pertencer e ser 
forte em uma determinada região. 

Embora o Grupo Pão de Açúcar seja o líder nacional com aproximadamente 2.000 
lojas, na região norte, a rede independente de médio porte Y. Yamada lidera nas ci-
dades do interior com 36 lojas. No sul, a Super Muffato (que possui 45 lojas) tem a 
maior metragem quadrada de espaço em loja nas cidades do interior. Nas cidades 
do interior do nordeste, a rede TodoDia de propriedade do Wal-Mart é líder de mer-
cado e é um bom exemplo de como um formato de rede menor pode ser eficaz.

O sucesso da Super Muffato ilustra que as cidades do interior, apesar de sua baixa 
densidade de famílias de classe média e afluente, podem ser altamente rentáveis. As 
lojas da Super Muffato obtêm cerca de US$ 24.000 em receita por metro quadrado 
– em igualdade com o desempenho das mais bem-sucedidas redes líderes nas gran-
des cidades. A rede Muffato manteve uma taxa média de crescimento anual de cerca 
de 15% no período de 2008 a 2013. Isto incluiu 20 novas lojas durante esse período, 
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um ritmo que foi pelo menos tão rápido quanto das redes mais importantes do 
Brasil.

Vestuário. Aproximadamente metade dos gastos incrementais em vestuário no 
Brasil até 2020 ocorrerão nas cidades do interior, gerando uma receita anual de 
cerca de US$ 28 bilhões. As famílias de classe média e afl uente do interior gastam 
quase US$ 1.100 por ano em vestuário, cerca de 20% mais do que as famílias das 
capitais e regiões metropolitanas. 

Apesar disso, as vendas de vestuário – principalmente de marcas de luxo – pro-
vavelmente seria muito maior no interior se existisse um número maior de 
shopping centers. Como os consumidores do interior do Brasil preferem ver as 
roupas pessoalmente antes de comprá-las, as lojas de multimarcas, tipicamente 
encontradas em shoppings centers, desempenham um papel particularmente im-
portante no varejo de vestuário. Quase todas as famílias pesquisadas de classe mé-
dia e afluente do interior relataram ter comprado roupas em uma loja de multimar-
ca nos últimos três meses, em comparação com cerca de 40% nas capitais. Menos de 
20% comprou roupas pela Internet. Cerca de 40% comprou calçados em lojas de 
multimarcas, em comparação com 34% nas capitais.

Os desenvolvedores imobiliários reconhecem a oportunidade. Enquanto que ape-
nas 10% dos shopping centers que foram abertos em 2010 estava localizada nas ci-
dades do interior, em 2012, essa parcela era de 38%. Mais shopping centers foram 
construídos em 2013 e um número maior está previsto para 2014. Eles incluem o 
Iguatemi Ribeirão Preto, um shopping center que vende marcas como Daslu, Hugo 
Boss e Tommy Hilfiger.

As empresas devem estabelecer uma presença de marca mais robusta no Brasil. 
Nossa pesquisa aponta que as marcas de vestuário não são muito importantes para 
os consumidores do interior. Apenas metade das famílias pesquisadas de classe mé-
dia e afluente relatou considerar a marca um fator importante ao comprar roupas, 
em comparação com 70 a 80%, que considera a marca um fator importante ao 
adquirir serviços de telefonia celular, alimentos e bebidas, automóveis, itens de cui-
dados pessoais e bens de consumo duráveis.

A boa notícia desta descoberta é que as preferências de marca ainda não estão fixa-
das na mente de uma grande parcela dos consumidores das cidades do interior. 
Existe, portanto, uma oportunidade considerável para as empresas de vestuário es-
tabelecer suas marcas como líderes de mercado no interior.

Capturando as oportunidades no interior do Brasil

A maioria das empresas que fez do crescente mercado consumidor do Brasil uma 
de suas principais prioridades já estabeleceu uma forte presença em suas capitais e 
principais regiões metropolitanas. Agora, estas empresas devem penetrar de forma 
igualmente dinâmica as muitas oportunidades lucrativas e inexploradas do interior 
negligenciado do país, que conduzirá o crescimento nos gastos do consumidor em 
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uma variedade de categorias de produtos para o futuro previsível.

Conquistar as cidades do interior do Brasil exigirá ao menos três frentes de atuação:

 • Mapear a “jornada do consumidor” das famílias das cidades do interior. As empre-
sas devem primeiro obter uma compreensão clara da forma como os consumi-
dores das cidades do interior do Brasil entram em contato com as marcas e 
tomam suas decisões de compra. Ao mapear sistematicamente o que os espe-
cialistas em marketing se referem como a jornada do consumidor em suas 
categorias de produtos, as empresas podem aprender a como posicionar, 
comercializar e vender seus produtos nos mercados das cidades do interior.

 • Construir estratégias efi cazes de go-to-market. A maioria das empresas deve 
ampliar sua presença de forma substancial – física e online – nas cidades do 
interior. Na maioria dos casos, isto signifi ca construir mais lojas de varejo em 
cidades ou aglomerados de cidades, com o intuito de estar mais próximo às 
crescentes concentrações de famílias de classe média e afl uente. Esta presença 
física precisa ser apoiada por recursos de marketing presencial mais forte, 
gestão da cadeia de abastecimento e, eventualmente, pela produção local. As 
empresas também devem aprimorar suas capacitações em comércio eletrônico 
para tornar a experiência de compra online do consumidor a mais efi ciente e 
confi ável possível.

 • Adotar modelos de negócios inovadores. Muitas empresas podem legitimamente 
decidir que ainda não é o momento de construir agências bancárias ou hiper-
mercados em grande escala, por exemplo, em pequenas e remotas cidades 
brasileiras com baixas concentrações de famílias de classe média e afl uente. No 
entanto, elas podem penetrar com sucesso estes mercados com modelos de 
negócios inovadores. Por exemplo, estas empresas podem apresentar uma 
variedade de formatos e conceitos de varejo fl exíveis e em pequena escala – físi-
cos e digitais – que sejam economicamente viáveis e também lidar de forma 
efi caz com as preferências e necessidades específi cas dos consumidores do 
interior.

Adotar uma abordagem lenta e incremental para a expansão nas cidades do 
interior do Brasil será insuficiente para as empresas que pretendem ser lí-

deres no crescente mercado consumidor no país. Milhões de famílias de classe 
média e afluente já representam um mercado crucial e estão formando laços de 
fidelidade à marca que provavelmente perdurarão por muitos anos. Agora é o mo-
mento de estabelecer uma presença de liderança.
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OBSERVAÇÕES
1. O BCG agrupa as famílias brasileiras de classe média e afluente em três segmentos de renda: 
famílias Emergentes (US$ 15.001 a US$ 30.000 por ano), famílias Estabelecidas (US$ 30.001 a 
US$ 45.000 por ano) e Afluentes (mais de US$ 45.000 por ano).

2. Consulte o estudo do BCG, Redefining Brazil’s Emerging Middle Class: How to Prepare for the Next Wave 
of Consumption Growth, Julho de 2013; e também o estudo Brazil: Facing the Productivity Challenge, 
Setembro de 2012.

3. Consulte Keeping an Eye on the Prize: Why Emerging-Market Consumers Remain Bullish, Estudo do BCG, 
Novembro de 2013.

.
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