




Crédito
O economista Judas Tadeu também acre-
dita em crescimento para o próximo ano,
porém é mais cauteloso ao comemorar tal
expectativa. "Para 2010, as pessoas estão
estimando um crescimento entre 4% e 5%,
e eu digo que é muito pouco, porque esse
crescimento não será feito de maneira sus-
tentável. Ele vai acontecer muito mais pelo
crédito - porque os bancos estão, aos pou-
cos, perdendo o medo da inadimplência - do
que pelo aumento efetivo de emprego e
renda", opina.

O volume de crédito no Brasil aumen-
tará muito em 2010 na opinião de Rodrigo
Del Claro, diretor de relacionamento da
Crivo, empresa especializada em análise
de crédito e risco. Ele revela que haverá
uma retomada no crédito concedido, prin-
cipalmente para empresas, que foi o tipo
de crédito mais afetado pela crise.

Mas, afinal, por que o mercado em
geral não sentiu tanto? Para o especialis-
ta, o público que iria para os pequenos e
médios bancos acabou migrando para os
grandes, que não tinham problemas de
liquidez. Em 2010, porém, a tendência é
de que voltem a consumir dos bancos
médios, porque, apesar de normalmente
eles terem taxas de juros mais altas, a
concessão é muito mais fácil e, com isso,
o volume de crédito deve ultrapassar os patamares al-
cançados em 2008 antes da crise.

Judas Tadeu afirma que o aumento no crédito é posi-
tivo, uma vez que, nos países desenvolvidos, o valor em-
prestado chega a ser maior que o PIB, enquanto no Brasil
ele chegou, agora, aos 40%. O professor defende, entretan-
to, que esse crescimento deve acontecer aos poucos, para
que não haja estímulo à inflação.

Indústria
"Dentre os diversos setores que compõem a atividade
econômica, a indústria foi, senão o que mais, um dos que
mais sofreu com o agravamento da crise a partir do ter-
ceiro trimestre de 2008". A constatação é do pesquisador
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Leo-
nardo Carvalho, que revela que ela já vinha operando
com nível de estoque acima do desejado em 2008 e ainda
teve de lidar com uma política monetária restritiva a par-
tir de abril do mesmo ano, o que elevou as taxas de juros.
"Apesar de a indústria ter caído muito em 2009, a gente

verifica que outros setores passaram um
pouco mais ilesos pela crise. Um deles foi
o de comércio varejista", destaca.

Com o comércio aquecido e a indústria
impactada, houve, na opinião de Carvalho,
"um gap entre produção e demanda. Na
medida em que o varejo continuou venden-
do, a indústria foi apenas desovando o que
já tinha em estoque, e é por isso que a re-
cuperação desse setor foi tímida, no pri-
meiro semestre de 2009. A média de cres-
cimento mensal nos seis primeiros meses
chegou a 1,3%".

Felizmente, para 2010, as perspectivas
são bem melhores. "A tendência é que o
consumo continue daqui para frente, já
que o rendimento médio e a massa salarial
vão continuar crescendo. Esses fatores,
juntos, irão melhorar o nível de confian-
ça não só do consumidor, mas também
do empresário", garante Carvalho. Outro
fator que contribuirá com o desempenho
positivo para a indústria a partir de ago-
ra será a política monetária, que desde
janeiro vem caindo: "A gente já caiu cinco
pontos percentuais na taxa de juros e,
como os efeitos demoram um pouquinho
para acontecer, em média de sete a nove
meses, também teríamos esse efeito posi-
tivo estimulado".

Além disso, o que pode contribuir com
o crescimento da indústria brasileira é a demanda global.
"Uma parte relativa da indústria é focada na exportação,
e essa parte também foi muito atingida pela crise, mas já
existem alguns sinais de recuperação em países importan-
tes, como é o caso dos EUA. A China continua crescendo
fortemente, e ela demanda muitas exportações de commo-
ditíes brasileiras. Já a exportação de manufaturados, que é
um setor privilegiado por aplicar mais tecnologia e ofere-
cer empregos melhores para a economia, tende a se recu-
perar somente quando as economias dos países desenvol-
vidos começarem realmente a sair do buraco, o que a
gente espera que aconteça a partir do ano que vem", apon-
ta o pesquisador.

Essa crise postergou em três anos a previsão de que o
Brasil dobraria o volume de exportação registrado em
2007 no prazo de dez anos. "Famílias se obrigaram a ajus-
tar seus orçamentos, principalmente na aquisição de pro-
dutos financiados. E a recuperação, agora, será seletiva.
Primeiro as famílias vão resolver os seus problemas bási-
cos de alimentação e moradia para depois pensar em



trocar de automóvel, computador, televisão, coisas assim", acredita Luiz Antônio Fayet,
ex-presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado do Paraná e do extinto Banes-
tado e atual consultor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) para
assuntos de logística e infraestrutura.

Mesmo assim, Carvalho aposta no setor de veículos como um dos mais expres-
sivos para 2010. "Dentro da indústria, o peso desse setor é importante, pois depen-
de de outros, demandando aço, borracha, ferro, entre outros. Com a redução do
IPI, esse setor vem ajudando o País desde o início de 2009, e continuará em 2010",
evidencia.

A importância da indústria bra-
sileira como um todo tende a se
manter forte. "Ela conseguiu, de
certa maneira, manter um market
share relevante, mesmo num período
em que o câmbio se apreciou. Tá
temos há algum tempo superávit na
balança comercial, o que é um indí-
cio de que as empresas têm se esfor-
çado para tornar os seus produtos
competitivos por meio de tecnologia
e de investimentos em marketing",
acredita Carvalho. "Claro que o fato
de o câmbio estar um pouco abaixo
da sua média histórica, ou seja, um
pouco apreciado, joga bastante con-
tra a competitividade da indústria
brasileira no mercado internacional,
mas, apesar disso, está conseguindo
manter o seu espaço conquistado",
complementa.
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Agronegócio
O agronegócio tem crescido enormemente, sig-
nificando uma parcela importante da balança
comercial brasileira, uma tendência que clara-
mente estará presente em 2010. Para Fayet, o
crescimento vertiginoso no agronegócio é ine-
vitável em virtude da demanda, e essa situação
se deve fundamentalmente a três fatores:
1. Crescimento vegetativo da população mundial -

A ONU prevê que em 2015 a população mun-
dial alcance os 7,5 bilhões de pessoas.

2. Crescimento da renda - Em alguns países, isso
determinou uma modificação da estrutura
de consumo, beneficiando produtos de maior
valor, como é o caso das carnes.

3. Escassez de áreas para incrementar a produção -
Existem várias avaliações dando conta de
que, das áreas disponíveis em todo o mundo
para ocupação com atividades rurais, entre
20% e 25% estão no Brasil. Isso quer dizer que o mundo
se obriga a recorrer ao País para o abastecimento de
produtos estratégicos do agronegócio, como os alimen-
tos, as madeiras derivadas e a energia automotiva.

Esse também é o setor apontado por Judas Tadeu como
o grande destaque de 2010. "Hoje, 100% de todo o saldo da
balança comercial vem do agronegócio. Ele é responsável
por mais de um terço do que o Brasil exporta. No ano
passado, dos US$196 bilhões, US$75 bilhões foi do agrone-
gócio. Para o economista, os setores de alimentos e bebidas
tendem a ser os que menos sofrem em uma crise financei-
ra, o que beneficia, por conseqüência, o agronegócio. "As
pessoas, quando estão em épocas de dificuldades, dificil-
mente cortam essas coisas", aposta.

é hoje o segundo maior fornecedor do mercado interna-
cional, que é o mercado de exportação entre os países. Só
estamos atrás dos Estados Unidos", comenta Fayet.

Outro dado importante: atualmente, o Brasil é o maior
exportador de açúcar, café, suco de laranja, álcool, tabaco
e carne bovina e de frango. Se hoje a nossa participação
no mercado internacional é algo fortíssimo, os EUA têm
duas questões a considerar e que, certamente, influenciam
sua posição de liderança:
1. Eles já não têm mais disponibilidade de terras como o

Brasil.
2. Ao investir no milho, priorizando a produção de etanol

para aliviar a dependência do petróleo, eles reduziram
a capacidade de abastecer o mercado internacional com
vários produtos, abrindo espaço para nós, que temos
capacidade produtiva.

Infraestrutura
Apesar da força de crescimento do agronegócio e da de-
manda dos mercados internacionais, o Brasil ainda sofre
com os baixos investimentos em infraestrutura, principal-
mente para escoar sua produção. Faltam investimentos em
energia elétrica, que passam por problemas com liberações
ambientais; em portos, que necessitam de reformas e am-
pliações; e em hidrovias, que não saem do papel. Esse
problema certamente terá continuidade em 2010, mas,
como todo ano eleitoral, o governo deve reservar investi-
mentos para as vésperas da eleição.

Luiz Antônio Fayet afirma que o agronegócio sofrerá
transformações, até mesmo quanto à localização dos pó-
los produtivos. "Tivemos um deslocamento para o norte
e centro-oeste. Tanto é que Porto Velho, que fica no ex-
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Só para se ter uma idéia da importância do agronegócio
para a economia brasileira, o saldo comercial do Brasil, em
2008, foi de 24 bilhões de dólares, e o saldo comercial do
agronegócio foi de 59 bilhões. "Isso quer dizer que, se não
fosse o agronegócio brasileiro, nós já estaríamos em para-
fuso nas contas externas há muito tempo. Depois, você
tem o ranking mundial, que é muito importante. O Brasil



tremo oeste, hoje é um porto fluvial no rio Madeira e
exporta 30% a mais do que Paranaguá, PR, sendo o maior
exportador de soja".

Uma mudança como essa implica medidas que contem-
plem o escoamento da produção, principalmente na estru-
tura de transporte. "Primeiro, no norte, não temos vias de
acesso nem os portos são adequados. E as hidrovias, que
representam uma dádiva divina para nós - nos EUA, por
exemplo, mais de 60% dos produtos do agronegócio expor-
tados saem do interior por hidrovias -, não são aproveita-
das, o que baratearia os custos. E o pior de tudo: os nossos
portos estão defasados e o Governo Federal adotou medi-
das, em outubro de 2008, (Decreto 6620/08) restringindo a
possibilidade de investimentos privados. Como nós já es-
tamos vivendo um 'apagão' portuário, o Brasil vai perder
oportunidades de crescer nas exportações por não ter co-
mo tirar as mercadorias do País", finaliza Fayet, revelando
uma perspectiva bastante preocupante.

Varejo
As vendas no varejo tiveram uma pequena retração duran-
te a crise, mas já retomaram a curva. "Nós temos alguns
clientes que são varejistas, e eles estão a todo o vapor. Os
varejistas tiveram, sim, uma pequena caída, mas, na ver-
dade, não tinha nada realmente acontecendo no varejo, o
que existia era um medo muito grande do que podia acon-
tecer, então houve uma retraída devido a isso, mas já pas-
sou", afirma o especialista da Crivo.

As curvas de crédito e varejo, segundo Del Claro, já
retornam ao ciclo natural. "Elas normalmente se acompa-
nham, ou seja, o crescimento do crédito gera crescimento
no varejo. Durante a crise, entretanto, essa curva do cré-
dito caiu e a do varejo se manteve. E, agora, elas recome-
çaram a se igualar", explica.

Essa reação acaba beneficiando a indústria e o varejo
em geral. "A taxa de desemprego ainda está mais alta do
que em anos anteriores, por exemplo, em dezembro de
2008, quando atingiu a marca histórica mais baixa -, mas
está igual ao período pré-crise, e está estável e caindo. O
consumo das famílias tem alcançado uma retomada forte,
e o crédito é o fomentador disso tudo. O brasileiro está
começando a se acostumar com ele, principalmente com
a Selic baixa, que também alcançou valor histórico. Agora,
a parcela 'cabe no bolso', e isso faz com que o brasileiro
consuma mais crédito", constata.

Juros
Com o aquecimento da economia, entretanto, o Banco
Central já começa a sinalizar que a Selic pode aumentar.
O presidente do BC, Henrique Meirelles, já declarou estar
preocupado com a inflação e deverá tomar medidas para

mantê-la estabilizada, no patamar de 4,3%. "Mas essa mu-
dança na Selic não será nada como os níveis anteriores. Eu
acredito que, tão cedo, ela não ultrapassará os dois dígitos
de novo", opina Del Claro.

Para o ex-ministro Maílson, o mais provável é que a
atual taxa Selic, de 8,75%, mantenha-se por muitos meses,
chegando a 2010. "Se as expectativas recentes quanto à
inflação forem confirmadas - que prevêem alta em virtude
da expansão mais forte da economia e da piora da situação
fiscal -, podemos ter uma pequena elevação da Selic no
último trimestre de 2010", afirma.

Tereza Fernandez acrescenta um dado importante na
hora de planejar e analisar cenários para o ano que vem:
não podemos esquecer que 2010 será influenciado pelas
eleições para a presidência, o que sempre gera volatilidade
nas expectativas. "Se formos pensar pelo lado da inflação,
não vemos necessidade em elevar os juros. Contudo, se so-
marmos as indefinições políticas com a ampliação do risco
de problemas no front fiscal, a probabilidade de que a Selic
aumente é grande. Talvez, ela se aproxime dos 9,5%", diz.

E, por falar em inflação, Maílson comenta que, se hou-
ver alta em 2010, será um movimento suave, sem risco de
perda de controle - e dificilmente ficará acima da meta de
4,5%, estabelecida para 2010. Tereza concorda e vai um
pouco além, deixando um pequeno alerta: "O fato é que o
crescimento poderá trazer a inflação para patamares entre
5% e 6% já em 2011".



Mudança cultural
nos investimentos
Del Claro acredita que o Brasil está passan-
do por uma mudança de cultura, que revo-
lucionará não só a forma de aplicar os re-
cursos financeiros, mas também de obter
esses recursos. "Antigamente, eu deixava
meu dinheiro no CDB, que rendia 15% ao
ano e eu não precisava fazer nada, com
risco quase zero. Hoje, são 5% ou 6% ao ano.
Então, o brasileiro vai ter de começar a
mudar a cultura, a ir para aplicações mais
arriscadas, como as ações, e se acostumar
com rentabilidades menores", pontua.

Por rentabilidade menor, o especialista
não se refere apenas a investimentos, mas
também à forma como hoje são precificados
os produtos e serviços no País. "O brasilei-
ro ainda não sabe dar desconto, porque
está acostumado com os números mágicos.
Se as pessoas pedem desconto, eles dão 5%,
10% de desconto. Isso, hoje, representa dois
anos de aplicação financeira, porque os
juros caíram muito, e fazer isso é gerar
prejuízo", constata.

A mudança de postura, por conseqüên-
cia, mexerá também com os vendedores,
que deverão começar a reagir mais estrate-
gicamente em 2010. "Os vendedores ainda
não sabem fazer essa conta, e 2010 é o mo-
mento para isso. O hábito do consumidor
já está mudando, então, em vez de dividir, eles devem atrair
o cliente para pagar à vista, desde que o consumidor tam-
bém entenda as vantagens disso", defende Del Claro.

Vendas
E já que o assunto é vendedor, há quem diga que este é o
ano da mudança dessa profissão. Adriano Amui, diretor
do Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing (Invent),
revela que os vendedores estão cada vez mais experientes,
com forte habilidade relacionai e com grande experiência
em negociação de grandes volumes: "Os vendedores pre-
cisam ser hábeis no entendimento de finanças aplicadas a
vendas e compreender claramente os impactos financeiros
de suas negociações, em especial a margem de lucro e co-
mo maximizar esse indicador de rentabilidade por meio
de mecanismos comerciais, como a gestão de venda de
mix/portfolio".

As próprias empresas têm auxiliado seus funcionários
nesse processo de mudança. "Para esse público, as grandes
corporações têm desenvolvido o argumentário de vendas

como guia de referência e autodesenvolvi-
mento para o profissional de vendas, além
de propiciar uma uniformização do discur-
so praticado pela empresa junto aos seus
clientes sem 'achismos' e 'chutes'. De forma
geral, trata-se de uma venda profissional
de ambos os lados", afirma Amui.

Por outro lado, o diretor do Invent
verifica a existência do "vendedor acostu-
mado a lidar com vendas miúdas, a lidar
pessoalmente com o proprietário do pe-
queno varejo com verbas reduzidas para
a compra de produtos, com uma concor-
rência acirrada e dentro de um mix de
produtos que costuma ser gigantesco e,
ao mesmo tempo, deve ser vendido num
curto espaço de tempo". Para lidar com
esse mundo, o profissional deve apostar
em constante qualificação em técnica de
vendas e negociação, bem como na capa-
citação em planejamento e gestão do tem-
po, aconselha o especialista.

Marketing
O aumento da competitividade global es-
treitou as margens e provocou a busca por
novas formas de pensar e agir empresarial-
mente na opinião de Adriano Amui. Com
isso, "o formato de aplicação de marketing,
antes completamente calcado em veiculação
de mídia, torna-se mais estratégico. Os

profissionais de marketing foram obrigados a repensar os
recursos disponíveis, buscando 'fazer mais com menos'".

A etapa de planejamento de marketing nunca esteve
tão em voga, segundo o especialista: "Com investimentos
reduzidos, nada melhor que operações com precisão ci-
rúrgica. E, ao mesmo tempo, o pensamento de marketing
passa a incorporar gradativamente à realidade e necessi-
dade a estrutura de vendas e dos canais de distribuição. O
planejamento de cada uma das ações deve ser iniciado com
a definição e alinhamento claros dos objetivos de curto,
médio e longo prazos da empresa".

Amui sinaliza a chegada de uma "revolução silenciosa",
que são as principais alterações para essa área em 2010:
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Aumento da concorrência no varejo.
Foco em maximizar a rentabilidade.
Dificuldade em encontrar gestores para dirigir esses
movimentos.
Inserção crescente das classes C e D no consumo.
Regionalização.
Estruturação da área de trade marketing.



• Crescimento no número de consumidores cons-
cientes.

• Chegada da TV digital no Brasil.
• Reconhecimento do celular como mídia de massa e me-

canismo de compra e venda de produtos e serviços.
• Advento dos rótulos inteligentes, potenciais substitutos

do código de barras.

Dentre essas transformações, a VendaMaís acredita ser
crucial observar o aumento da importância da base da
pirâmide. Outra tendência que não pode mais ser deixada
de lado é a estruturação do e-commerce.

A base da pirâmide
"No Brasil, hoje, para cada adulto das classes A e B, há 4
adultos das classes C, D e E. Para cada criança da A e B, há
dez crianças das classes C, D e E, ou seja, a base da pirâ-
mide é mais jovem e tem um potencial de construção de
novas famílias ainda maior", afirma Renato Meirelles,
sócio-diretor do Data Popular, instituto que estuda o mer-
cado popular no Brasil.

Ainda segundo levantamentos do Data Popular, as
classes C, D e E já respondem pela metade do consumo no
País. "Os consumidores da base da pirâmide se tornaram
prioritários na estratégia de crescimento de empresas de
vários segmentos. Mas, diferentemente do que acontece
nas faixas mais altas de consumo, a base tem uma dinâ-
mica própria que, muitas vezes, é refratária às formas
convencionais de comunicação e promoção. Entender essa
característica e adaptar modelos de fabricação, distribuição
e promoção será essencial para obter sucesso e conquistar
uma nova camada de clientes", sinaliza Adriano Amui.

E-commerce
Sandra Turchi, gerente de relacionamento da Associação
Comercial de São Paulo (ACSP), revela que a tendência do
e-commerce é de continuar em crescimento acelerado. "Nes-
te ano, a gente já tem um
crescimento de 20% a 25%
acima do ano passado, ou
seja, com a entrada acelera-
da da baixa renda na inter-
net, ainda há uma tendência
de expansão", aposta.

Em 2009, apesar da crise,
o mercado tende a fechar o
ano com R$10,8 bilhões de
faturamento ante os R$8,4
bilhões de 2008, isso sem
considerar os setores de via-
gens, leilões e automóveis.
Quando se engloba tudo, a
expectativa é de R$24 bi-
lhões. "Então, muitas em-
presas que nunca tinham se arriscado estão começando a
entrar nesse mundo digital e a reduzir aquela concentração
que existia, e que ainda existe, de poucas empresas atu-
ando fortemente na internet. Nossa idéia é fomentar a
entrada das pequenas e médias empresas a fim de ampliar
esse bolo para que todos possam usufruir os benefícios da
web", revela.

Em resumo: 2010 trará boas oportunidades para quem
souber se reinventar. Tanto vendedores quanto empresários
deverão buscar conhecimentos e criar espaço para mudan-
ças, sobretudo culturais, para atrair ainda mais rentabili-
dade. "O ano de 2009 foi maravilhoso porque as pessoas
pararam para pensar. Estava tudo tão bom, vendendo tan-
to, uma bolha tão grande que elas nem prestavam atenção
no que estavam fazendo. E este foi um ano no qual todo
mundo parou para pensar, o que ajudou a fortalecer o mer-
cado para o ano que vem, no qual eu acredito num cresci-
mento bem robusto. Os bancos, os varejistas e as indústrias
estão preparados para isso, coisa que, no período pré-crise,
eles não estavam", finaliza Del Claro.
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