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O iogurte, grande vedete do Plano Real depois do frango, voltou a ser o símbolo do 
crescimento do mercado de bens de consumo. No ano passado, foi o produto que mais cresceu 
(14%), impulsionado pela forte demanda dos iogurtes funcionais. Danone, Nestlé e Batávia 
travam uma disputa ferrenha nas gôndolas e até na Justiça por conta desse novo e crescente 
mercado.   
 
O alto consumo dos iogurtes alavancou o crescimento da categoria de produtos perecíveis, a 
que mais cresceu em volume no ano passado (10,6%). Os dados são do levantamento anual 
da Nielsen. No entanto, por conta da forte concorrência, essa também foi a categoria com uma 
das maiores quedas de preço. O recuo, segundo a pesquisa, foi de 5,6%, já descontada a 
inflação. "O lançamento de embalagens menores e mais baratas também influenciou a queda 
de preço", diz Mario Lynch, diretor de marketing da Nielsen.   
 
De forma geral, os produtos de bens de consumo tiveram uma alta de 5,1% no ano passado, 
quase o dobro do crescimento de 2,9% do PIB. Embora ainda não repitam o excelente 
desempenho do início do Plano Real, os produtos de consumo de massa voltaram a crescer 
bem acima do período de desvalorização do Real (1999) e dos primeiros anos do governo Lula. 
Em 2002, 40% das categorias estavam em queda. Já em 2006, 54% das categorias analisadas 
tiveram crescimento, sendo que 35% delas acima de 11%.   
 
Em valor, no ano passado, o ganho dos produtos de bens de consumo foi de 3,2%, apesar de 
um recuo médio nos preços de 1,8%. A retração nos preços foi sentida em setores em que há 
alta presença de commodities, como mercearia salgada, e também em que a concorrência é 
extremamente acirrada - como limpeza e higiene pessoal.   
 
Além do iogurte, tiveram destaque no ano passado as bebidas. As alcoólicas tiveram alta de 
5,9% em volume e 9,9% em valor - o que reflete o forte movimento das bebidas premium - e 
as não alcoólicas, com ganho de 6% em volume e 8,8% em valor. Os destaques são as águas 
saborizadas, chás e sucos prontos para beber.   
 
A pesquisa também mostra um fortalecimento das marcas líderes, que não têm aberto espaço 
para a concorrência. A participação dessas marcas saiu de 25,9% em 2004 para para 26,5% 
em 2006. E 88% das líderes há dois anos continuam sendo as mesmas.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2007. Empresas, p. B4. 
 


