
Cresce riscode faltadeproduto

ClassesDeEpuxamconsumonacrise

Fipereduzprevisãodo
IPCdeoutubroa0,26%

Márcia De Chiara

A base da pirâmide social, as
classes D e E, de menor renda,
foi responsável pela metade do
crescimento das vendas de ali-
mentos e artigos de higiene e
limpeza vendidos nos super-
mercados no primeiro semes-
tre deste ano, revela umestudo
da consultoria Nielsen.

As 44 categorias de produ-
tospesquisadasem8.400domi-
cílios brasileiros tiveram um
acréscimonovolumedevendas
de3%noprimeirosemestredes-
te ano em relação aos mesmos
meses de 2008. E as classesD e
E contribuíramcom50%dessa
variação no período.

“Ao contrário do que se pre-
via, o desemprego se manteve
controlado, a confiança do con-
sumidor foi aospoucos retoma-
daeapopulaçãodebaixarenda
voltou às compras”, afirma o
executivo de atendimento da
consultoria, Sergio Pupo.

Apesar domedo da crise, as
classes D e E, que são 36% dos
lares brasileiros, ampliaram
em 4% a frequência ao super-
mercado no primeiro semestre
deste ano e gastaram 1%amais
acadacompra,mostraapesqui-
sa. Com isso, aumentaram em
5% o desembolso total com as
compras de supermercado no
primeiro semestre de 2009 an-
te igual período de 2008, supe-
rando a média do mercado co-
mo um todo, que foi 3%.

Já as famílias de classe C re-

duziram em 1% a compra mé-
dia, apesar de terem aumenta-
do em 5% a frequência de com-
pras.Oqueresultounumacrés-
cimo de apenas 1% do gasto to-
tal nos supermercados para es-
se estrato social no período.

Segundo Pupo, o padrão de
consumo dos itens vendidos
nos supermercados já retomou
os níveis pré-crise. De acordo
comapesquisa,42%dascatego-
rias apresentaram crescimen-
to no primeiro semestre deste
ano e 31%, estabilidade, ante os
mesmosmesesde2008.Nopri-
meirosemestrede2007nacom-
paração com igual período de
2006, 41% dos itens apresenta-
vamcrescimento e 42%, estabi-

lidade. O quadro mudou com-
pletamentenoprimeiro semes-
tre de 2008, quando só 21% dos
itensvendidosnossupermerca-
dos tiveram acréscimo ante o
mesmo período de 2007 e 47%
estabilidade, nas mesmas ba-
ses de comparação.

A consultoria, que também
pesquisa a confiança do consu-
midor em 50 países, detectou
melhoradohumordobrasileiro
emgeral.Nosegundotrimestre
desteano,oBrasilsubiutrêspo-
sições no ranking mundial da
confiança do consumidor. No
primeiro trimestre deste ano, o
País ocupava a sétima posição,
com88pontos,enosegundotri-
mestrepassouparaaquartapo-

sição,com96pontos.Esseresul-
tado supera a média global de
82 pontos. Entre os Brics, gru-
podepaísesemergentesque in-
clui Brasil, Rússia, Índia e Chi-
na,o índicedeconfiançadobra-
sileirosóperdeunosegundotri-
mestre deste ano para a do in-
diano (112 pontos). Tanto o chi-
nês, com 94 pontos, e o russo,
com 82 pontos, foram supera-
dos pelos brasileiros.

Na análise de Pupo, esse oti-
mismopodeserconsideradoco-
mo tendência. De acordo com
uma enquete feita no segundo
trimestre, 46% dos brasileiros
consideram excelentes e boas
as perspectivas para o empre-
go nos próximos 12meses. ●

ATIVIDADEECONÔMICA

Consumidores de baixa renda responderam por 50%do crescimento de vendas de alimentos e artigos de higiene
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VOLTA–ConsumidoresemsupermercadodaperiferiadeSãoPaulo:movimento retomouníveispré-crise

Mais de 50 palestrantes apresentando cases nacionais e

internacionais. Mais de 1.000m2 com estandes dos principais 

escritórios de design do Brasil e 3 grandes exposições: Winners 
Cannes Lions 2009, French Observeur e Brazil Design Awards 2009.

VENHA DESCOBRIR COMO AS

realização promoção patrocínio

media partner parceiros institucionais

Exposições e Trade Show com entrada gratuita. Inscreva-se no site www.brazildesignweek.com.br.

O MAIOR EVENTO DE INOVAÇÃO E NEGÓCIOS DA INDÚSTRIA BRASILEIRA.

EMPRESAS DE 

FAZEM PARA INOVAR.
SUCESSO

Flávio Leonel

OcoordenadordoÍndicedePre-
çosaoConsumidor(IPC),Anto-
nioEvaldoComune,reduziuon-
temde0,28%para0,26%,apre-
visãoparaa inflaçãodeoutubro
nacapitalpaulista.Ementrevis-
ta à Agência Estado na sede da
Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (Fipe), ele dis-
se que o pequeno ajuste para
baixo se deve a umamelhor ex-
pectativaparaocomportamen-
to do grupoAlimentação.

Segundo Comune, o grupo
vai cair menos que na terceira
quadrissemana de outubro,
quando variou -0,72% ante
-0,93% da segunda quadrisse-
mana,masaindacontinuaráno
terrenodedeflação. “Eu estava
esperando baixa de 0,12% para
ofimdomês,masestourevisan-
do para uma queda de 0,40%.”

De acordo com o coordena-

dor, o comportamento dos
alimentos, especialmente os
semielaborados e in natura,
continuarádecisivopara im-
pedir que as altas do grupo
Habitação e principalmente
Transportes puxem a infla-
ção paulistana para cima.

Na terceira medição do
mês, o IPC subiu 0,16% ante
0,09%nasegundaquadrisse-
mana. O resultado ficou aci-
madointervalodeexpectati-
vas(de0,06%a0,15%)coleta-
daspeloAEProjeções como
mercadofinanceiroepôsfim
aumprocessodedesacelera-
ção da inflação que vinha
ocorrendo desde agosto.

Para Comune, apesar da
pressão,oatualníveldeinfla-
çãoemSãoPauloéconfortá-
vel. Para o acumulado do
ano, o coordenador mantém
a projeção de 4,2%, mas vol-
tou a indicar viés de baixa. ●

‘A população de
baixa renda voltou
às compras’,
diz Sergio Pupo

PAULO LIEBERT/AE–10/7/2009

●●●A rápida retomada da econo-
mia aumenta o risco de falta de
produtos para o Natal, especial-
mente de itens que dependem de
componentes importados, como
televisores de LCD eDVD, e tam-
bém de artigos de confecções.

O diretor de eletrônicos de
consumo da Samsung, Marcio
Portella Daniel, projeta um cresci-
mento de 40%nas suas vendas
de TVs para este Natal em rela-
ção àmesma data de 2008 e diz
que se tivessemais produto ven-
deria. “Vamos perder venda, infe-
lizmente.” Amaior dificuldade
ocorre por causa da falta de ofer-
ta de painéis de LCD nomercado
internacional. Esse componente
é fabricado na Ásia e demora três
meses até chegar ao País.

O preocupação dos lojistas é
tamanha quanto à possível falta
do produto, especialmente as
TVs de LCD de 32, 40 e 42 pole-
gadas, osmodelosmais procura-

dos, que eles estão colocando
pedidosmaiores que o necessá-
rio. “Os pedidos de TV colocados
na nossa empresa émaior que
total domercado”, conta Daniel.

Flávio Rocha, presidente das
Lojas Riachuelo, diz que sentiu
“uma certa dificuldade” para ad-
quirir mercadorias de terceiros,
já que o grupo tem uma confec-
ção própria.

Pesquisa da Federação do Co-
mércio do Estado deMinas Ge-
raismostra que 26%dos lojistas
do Estado já encontaram proble-
mas para fazer o estoque deNa-
tal. Por causa do acúmulo de pe-
didos, as indústrias já informam
que poderão atrasar as entregas.

A pesquisa foi feita nestemês
com 150 lojistas do Estado. Silvâ-
nia Araújo, coordenadora de eco-
nomia da entidade, diz que a cri-
se aumentou a cautela e obrigou
os lojistas a atrasarem as enco-
mendas. ● IVANAMOREIRAEM.C.
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