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Otimista ou acostumado a passar por situações de dificuldade, o consumidor brasileiro segue 
apenas como espectador da crise financeira internacional. Pesquisa realizada pela consultoria 
Gouvêa de Souza & MD mostra que a maioria dos consumidores do País ainda não sentiu os 
efeitos da crise financeira global. Mais do que isso: confia em si próprio independente do 
cenário mundial.  
 
A pesquisa - que ouviu 506 pessoas na primeira quinzena de novembro - mostra que 50% dos 
entrevistados estão otimistas em relação aos próximos dois anos no que diz respeito às sua 
famílias. O índice cai para 30% em relação ao Brasil e para 27% em relação ao mundo.  
 
"O consumidor brasileiro tem como referência o que existe em seu microcosmo", explica o 
sócio da consultoria Marcos Gouvêa de Souza. Em outras palavras, só perderá a otimismo 
quando os efeitos do desaquecimento da economia mundial forem sentidos em "seu mundo": 
na redução do poder de consumo ou no aumento do desemprego, por exemplo. "O impacto do 
que ouve sobre a crise não afeta dramaticamente o comportamento do consumidor", completa 
o consultor.  
 
Somado ao esse cenário a empresa de consultoria e auditoria Deloitte Touche Tohmatsu afirma 
que se por um lado se verifica uma saída do Brasil do capital especulativo, observa-se a 
entrada de investimentos de longo prazo. "Ainda existe uma devoção grande de empresas 
internacionais de trazerem investimentos e olharem com carinho o mercado brasileiro", afirma 
o sócio da Deloitte na área de Bens de Consumo e Varejo, Altair Rossato.  
 
Diferente do mercado varejista norte-americano, que vem declinando em vendas, o brasileiro 
está em situação mais vantajosa, na avaliação da Deloitte. "Mas, na minha opinião o cenário 
vai mudar aqui também e os varejistas vão sofrer", afirma o diretor mundial de pesquisas 
econômicas da Deloitte e especialista em varejo, Ira Kalish.  
 
O executivo afasta, no entanto, a possibilidade de o Brasil seguir o movimento de falências e 
concordatas que ocorre nos Estados Unidos. "As condições de crédito no Brasil não são tão 
ruins", afirma Kalish, acrescentando que devem ocorrer nos EUA muitas fusões de empresas 
em situação financeira ruim. "O mercado brasileiro está em situação vantajosa. As empresas 
se preveniram melhor", completa Rossato, afirmando ainda que os processos de fusão e 
aquisição que devem ocorrer no Brasil estão muito mais relacionados a sucessão do que a 
caixa. "Embora existam algumas que já vinham em uma situação não muito confortável."  
 
De acordo com Kalish, nos últimos dois anos o varejo brasileiro registrou comportamento 
parecido com o de países como Índia e China, de forte crescimento.  
 
As considerações otimistas do consumidor brasileiro a respeito do futuro têm a ver com a 
evolução da economia brasileira nos últimos anos. Além disso, o aumento do poder aquisitivo 
das classes C e D, impulsionadas pelo crédito, elevou as taxas de vendas.  
 
Segundo a pesquisa da Gouvêa de Souza, nos últimos dois anos, 27% dos entrevistados, 
adquiriam computadores e eletroportáteis; 24% compraram fogões e 23% geladeiras. Para os 
próximos dois anos, a maior expectativa de compra dos entrevistados é da casa própria: 22%. 
A compra de corro novo é pretendida por 22% das pessoas.  
 
Gouvêa de Souza ressalta que Brasil e Estados Unidos apresentam realidades muito distintas 
de mercado e também em relação ao comportamento do consumidor. O norte-americano, 
afirma o consultor, é muito racional e tem um comportamento de cautela, o que leva à queda 
nas vendas. "Já o brasileiro, já passou tantas crises que aprendeu a conviver com elas. Não é 
tão pragmático a ponto de ouvir a notícia e parar de comprar", afirma.  
 
Atravessando a tormenta  
 



Tranformado em commodity, o varejo mundial tem como desafio atender à expectativa cada 
vez maior do consumidor segundo análise de Kalish. Diferenciar-se e estar à frente da 
concorrência não é exatamente um conselho novo, mas nunca pareceu tão apropriado. "No 
curto prazo, a saída para as empresas é focar no cliente observando as mudanças de 
demanda, ser mais agressivo em relação a preços, reduzir estoques e focar nos setores dentro 
da empresa que acumulam mais dinheiro", afirma.  
 
No longo prazo, a melhor opção é investir em ativos intangíveis como inovação e marca.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C4. 


