
A gente não quer só comida
Guloseimas investem mais em propaganda e aumentam volume de vendas

O setor de alimentação no
Brasil enfrenta um duplo desafio:
ao mesmo tempo em que os há-
bitos alimentares da população
sofrem modificações geradas por
novos estilos de vida, a recom-
posição do poder de compra é
comprometida polo desemprego
elevado e pelo baixo crescimento
econômico. Esse quadro ajuda a
explicar o modesto desempenho
no primeiro semestre de 2006,
de apenas 39% sobre igual perío-
do do ano passado, de acordo
com a Associação Brasileira
das Indústrias da Alimentação
(Abia). Essa conjuntura pouco
favorável acaba por influir sobre
os investimentos publicitários do
segmento, que estão crescendo
abaixo da média nacional desde
2003 (tabela 1).

Como o setor é bastante di-
versificado, algumas categorias
apresentam comportamentos
distintos. Entre as responsáveis
pelo maior volume de investi-
mentos no trimestre (chocolates,
balas e doces, iogurtes e linhas
alirnentares), o crescimento foi
acima da média na área. Já as re-

duções mais expressivas podem
ser observadas em margarinas
e manteigas, condimentos e
panificação.

Segundo a Ahia, as categorias
que tiveram melhor desempenho
no primeiro semestre de 2000
(em parle beneficiadas por uma
evolução no volume exportado)
foram exatamente algumas das
que incrementaram seus in-
vestimentos, como chocolates,
cacau e balas, com aumento de
16,7% nas vendas, laticínios,
com 15,3 %, e sorvetes, com
10,9% (tabela 2).

Em termos de divisão dos
investimentos por meios, o setor
é fortemente concentrado na TV
aberta, embora rádio e revista re-
gistrem as maiores variações po-
sitivas na distribuição de verbas
na comparação trimestral dos
liltimo.s 12 meses (tabela , 3 ) .

SAÚDE E PESO
O Brasil vive um paradoxo

típico de países em desenvolvi-
mento: enquanto uma parela
da população ainda não conse-
gue atingir a ingestão mínima

de calorias recomendadas pela
Organização Mundial de Saúde,
um contingente expressivo já
sofre os efeitos da obesidade. O
último dado oficial disponível (a
Pesquisa de Orçamento Fami-
liar do IBGK, de 200.3) mostrou

40% dos adultos estão com

excesso de peso e 11,1% são
obesos.

O problema é mundial c afeta
principalmente pessoas entre
25 e 45 anos, embora os distúr-
bios alimentares se manifestem
também entre os adolescentes.
De acordo com a Associação

Brasileira para o Estudo da Obe-
sidade e da Síndrome Metabólica
(Abeso), cerca de 16% dos
adolescentes brasileiros apre-
sentam peso acima do normal
para a idade. Quando se observa
a distribuição do consumo por
indicadores soeiodernográficOB,



verifica-se a situação tende
a se agravar, pois a maior parte
dos consumidores freqüentes de
chocolates, bombons, biscoitos
doces e salgadinhos está entre os
adolescentes (gráfico 1).

Os dados do Target Group
Index mostram que, ao mes-
mo tempo em que as pessoas
sabem da importância do uma
alimentação balanceada, é di-
fícil conciliar as pressões do
dia-a-dia com a balança. Entre
os consumidores que disseram
concordar com a frase "procuro
ter uma dieta bem balanceada",

35% estão acima do peso (con-
tra 33% da população em geral),
resultado bastante próximo dos
que afirmam "sempre considero
as calorias dos alimentos que
como" (34% com excesso de
peso). Ou seja, a consciência da
importância do seguir uma dieta
saudável não leva, necessaria-
mente, ao cuidado com os hábi-
tos alimentares (tabela 4 ) .

Outros fatores também in-
fluem no problema, como a
ocupação profissional: estudo
realizado pelo Hospital Albert
Einstein na cidade do São Paulo

revelou que 71% dos executi-
vos do sexo masculino estão
acima do peso, contra 26% das
mulheres com a mesma ocu-
pação. Quando considerados
os segmentos demográficos, as
mulheres tendem a concordar
mais do que os homens com
frases que evocam a necessi-
dade de uma dieta equilibrada
e balanceada. Isso se reflete na
distribuição de seu índice da
massa corporal: enquanto ,38%
dos homens apresentam IMC
acima de 25, entre as mulheres
esse percentual cai para 29%.
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