
Comportamento do consumidor é incógnita
Empresas têm dúvidas sobre como o brasileiro dividirá o poder de compra diante de tantos apelos de consumo

cão civil — tradicionalmente um
grande empregador. Para o con-
sultor, a disputa intersetorial mos-
tra-se de maneira mais nítida neste
momento, em que se verifica que-
da real do poder de compra. "As
empresas precisam armar-se para
concorrer pela renda per capita
urbana", constata Apsan.

De olho no crédito
Com tantas opções e poucos

recursos, não é surpresa o fato do
mercado de crédito estar em as-
censão, pois apesar de não haver
um incremento real na renda o
consumidor pode valer-se das li-
nhas oferecidas por varejistas, fi-
nanceiras e emissoras de cartão.
É por isso que a Credicard aposta
em um 2005 promissor com cres-

Lima: previsão de crescimento de dois
dígitos no mercado de cartões de crédito

cimento da ordem de dois dígitos
no mercado de cartões de crédi-
to, segundo o presidente Roberto
Lima. ''O único fator de preocu-
pação é a inflação persistente, que
pode levar o governo a pisar no
freio", ressalta o executivo da com-
panhia que ocupa a nona posição
entre os maiores anunciantes do
setor Mercado Financeiro e Segu-
ros segundo o ranking Agências
& Anunciantes 2004, do M&M,
onde figura com verba de R$ 16,7
milhões para publicidade.

Mesmo estando longe de um
horizonte cinzento, a Credicard
não pretende aumentar a verba de

marketing para o ano que vem
e não modificará o mix.

A oferta de crédi-
to está na receita de

Casas Bahia — dona do maior in-
vestimento publicitário do ano
passado (R$ 378 milhões) —, que
adota uma postura peculiar quan-
do o assunto é comunicação: a
empresa não trabalha com uma
verba fechada para o ano todo,
uma vez que seus investimentos
estão atrelados aos resultados de
vendas do mês anterior. Por meio
da sua assessoria de imprensa, a
rede varejista garante apenas que
sua presença deve continuar fir-
me na mídia eletrônica — especial-
mente na TV —, por meio da qual
conquista maiores resultados. A
companhia também planeja inves-
tir em projetos regionais, atuando
na mídia local, seguindo o crono-
grama de inauguração de lojas
em todo o País.

Já no plano de comunicação
do McDonald's - o maior anunci-
ante do setor Serviços ao Consu-
midor segundo o ranking A&A
2004 (R$ 33,4 milhões) -, o meio
TV deve ser igualmente privilegia-
do, com a propaganda recebendo
a maior fatia dos recursos. A rede
de fast-food prevê ligeiro aumento
da verba de marketing e informa
que espera crescimento na deman-
da do setor em 2005. Na Marisol,
líder no segmento de vestuário
infantil, a expectativa também é
de ampliação para o ano que vem
tanto no volume de vendas (im-
pulsionado pelas exportações)
quanto na verba de marketing.
"Neste ano nosso faturamento
deve crescer 20% em relação ao
ano passado e esperamos repetir a
dose em 2005, intensificando as
ações no mercado interno e au-
mentado as vendas externas", afir-
ma o diretor de marketing Giulia-
no Donini. Os investimentos da
empresa destinados à área para
2005 somarão R$ 18 milhões.

A tendência de maior disputa
nas ligações de longa distância no
próximo ano deve manter as ações
da Intelig preferencialmente na mí-
dia. "Temos provas de que a pro-
paganda é a maior responsável
pela decisão do código de longa
distância", diz a diretora de marca
e comunicação da operadora, Vâ-
nia Carvalho. Mas isso não signifi-
ca maior aporte de recursos. "Ape-
sar do provável aumento da con-
corrência e do lançamento de no-
vos produtos, não aumentaremos
o nível de investimento em marke-
ting, apenas otimizaremos o bud-
get", assegura.

Aquecimento de vendas
Entre os anunciantes do ramo

de bens de consumo durável, a
Ford espera um leve aquecimento
nas vendas em 2005. "Mas acredi-
tamos que esse movimento possa
até se intensificar se a estabilidade
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O dinheiro do consumidor
continua o mesmo (e até mais
curto), mas a maneira de utilizá-lo
apresentou sensível diferença nos
últimos anos. Devido à tentativa
de abocanhar uma maior parcela
da renda da população, surgiu no
mercado uma disputa inédita en-
tre setores diferentes que tende a
se acirrar neste último trimestre
com a chegada do 13º salário. Es-
pecialistas comprovam o fato ao
observar que as empresas agora
estão concorrendo com outras de
áreas diversas, fazendo com que o
brasileiro seja obrigado a escolher
onde e em qual produto gastar
seus rendimentos. Esse compor-
tamento gera cautela nos departa-
mentos de marketing, conforme
se pode concluir ao analisar o rela-
to de sete grandes anunciantes
ouvidos por Meio & Mensagem
todos têm expectativas positivas
para 2005 e acreditam inclusive
no crescimento da demanda, mas
há dificuldade para encontrar
quem fale sobre aumento dos in-
vestimentos do setor.

"De três anos para cá o compor-
tamento do consumidor vem sen-
do muito errático, o que torna o
planejamento das empresas mais
sujeito a falhas mesmo no que se
refere a projetos para curto prazo",
diz Eugênio Foganholo, diretor da
Mixxer Desenvolvimento Empre-
sarial. Segundo ele, a origem da
incógnita não está apenas na inse-
gurança da população para se arris-
car com novos gastos, mas princi-
palmente no volume e na qualida-
de dos bens e serviços oferecidos.

"Nosso índice de pobreza au-
mentou de cinco anos para cá",
constata Paulo Apsan, da Apsan
Consultoria de Gestão, para quem
a inexistência de perspectiva de
crescimento de renda torna as em-
presas ressabiadas em maior grau.
A esse cenário soma-se fatores ma-
croeconômicos corno manutenção
de juros altos e instabilidade do
nível de emprego, este últi-
mo agravado pela es-
tagnação do mer-
cado de constru-

financeira for mantida e não ocor-
rer nenhum choque externo", diz
Victor Bialski, gerente de comuni-
cação de marketing da montadora,
que ocupa a 10a colocação entre os
maiores investidores do setor Co-
mércio Varejo no A&A com R$
46,9 milhões de investimento. Bial-
ski explica que a expectativa é base-
ada no cenário corrente, com o
aumento das exportações, mas que
a Ford acredita em uma reação da
demanda interna. Neste último tri-
mestre o aumento de recurso em
algumas linhas do orçamento de
marketing — mídia, por exemplo —
dependerá da ação dos competido-
res. "Quer a economia cresça ou
não, existe uma ação de varejo
muito intensa no setor", lembra.
Segundo o executivo, a entrada do
13º salário pode fazer a companhia
engrossar esse movimento.

Quanto às verbas de comuni-
cação da montadora norte-ame-
ricana, o patamar deverá ser o
mesmo de 2004, com foco na
mídia tradicional (especialmen-
te TV e revistas).

A diversificação nos investi-
mentos em comunicação é enca-
rada com mais afinco pela con-
corrente Fiat, dona da quinta
maior verba do setor Comércio
Varejo (R$ 64 milhões). O nível

de aplicação de recursos deve ser
no mínimo o mesmo de 2004,
mas haverá mudanças na divisão
do mix, segundo o diretor de
marketing da montadora italia-
na, João Batista Ciaco. "A segmen-
tação tem mostrado resultados
muito eficientes ao atender ex-
pectativas de públicos distintos",
garante o executivo ao informar
um aumento do percentual diri-
gido a marketing direto e internet
em 2005. "O desenvolvimento
da indústria automobilística pro-
porcionará muitos lançamentos
no próximo ano", promete.

A opção pela divisão da verba
entre diferentes ferramentas já foi
adotada de vez pela Nestlé. "Há
muito tempo a publicidade não re-
cebe a maior parte dos recursos",
diz Mario Castelar, diretor de comu-
nicação e serviços de marketing da
indústria alimentícia. "Isso porque
queremos que as pessoas vivam ex-
periências com as nossas marcas",
afirma ao prever manutenção da
verba em 2005. A companhia suíça
passou da 14a para a 26a posição no
ano passado, segundo o ranking
A&A (R$ 55,7 milhões). Para o pró-
ximo ano a Nestlé prevê um cenário
estável com ligeira tendência ao au-
mento da demanda.
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