
Obrasileiro entrou em 2009 com medo da cri-
se, propalada como a pior desde a Grande
Depressão dos Estados Unidos da década
de 20. Com um clima desses, quem teria

coragem de sair às compras? Manter o caixa — para
as empresas e para as famílias — era a palavra de or-
dem no auge dos tempos de pânico. Mas a crise, pelo
menos por ora, parece ter ficado para trás, as projeções
de crescimento para 2010 são animadoras — o presi-
dente do Banco Central, normalmente uma figura cau-
telosa, já fala em taxas superiores a 5 % , e o brasi-
leiro já se mostra disposto a praticar um de seus espor-
tes preferidos: comprar. Essa tendência aparece em
estudos como o índice de Expectativa do Consumidor,
elaborado anualmente desde 2001 pela Confederação"
Nacional da Indústria. Na última pesquisa, divulgada
em dezembro, o índice atingiu 117,2, um recorde





histórico do levantamento, superando
as taxas registradas nos anos pré-crise.
"É inegável que 2010 começa com uma
perspectiva muito melhor", afirma João
Carlos Lazzarini, diretor de atendimen-
to a varejistas do instituto de pesquisas
Nielsen. "Os empresários, que cance-
laram projetos em 2009 por precaução,
devem retomar com tudo os investi-
mentos, beneficiando o consumidor
com o aumento da competitividade."

Esse clima de otimismo já se reflete
nas previsões de vários setores da eco-
nomia, como as da indústria automo-
bilística. As montadoras fecharam o
ano com a marca recorde de 3 milhões
de veículos vendidos, graças em parte
à redução de impostos repassada ao
mercado. Os benefícios fiscais tendem
a ser reduzidos — ainda assim a indús-
tria automobilística projeta um cresci-
mento de 10% nas vendas em 2010 e o
Brasil continua a ser apontado como
um dos mais promissores mercados de
automóveis do mundo. Há hoje em cir-
culação no país um carro para cada seis
habitantes. Na Alemanha, essa propor-
ção é de um para dois. É natural, por-
tanto, que as empresas tenham mais
chances de vender algo para um brasi-
leiro do que para um alemão, ou para
um francês, ou ainda para um america-
no. Esse é um raciocínio que vale para
quase todo o mercado de consumo. No
fim do dia, nossas carências se trans-
formam em enormes possibilidades. "A
população volta a ter mais renda, o cré-
dito está mais amplo, há mais emprego
e o dólar está baixo, o que vai contri-
buir para aumentar as vendas de pro-
dutos de consumo", afirma o economis-
ta Marcos Fantinatti, do MCM Consul-
tores Associados.

Para o mercado, 2010 deverá ser um
ano especial não apenas pela expectativa
de crescimento vigoroso mas também
pelos eventos que trará com ele. Em ju-
nho, terá início a Copa do Mundo da
África do Sul. Tradicionalmente, os anos
de realização dos mundiais de futebol
geram aumento de procura de produtos
como cerveja e eletroeletrônicos, sobre-
tudo aparelhos de televisão. Será tam-
bém um ano de eleições majoritárias,
com a escolha de governadores e do pró-





ximo presidente da República. Períodos
eleitorais sempre representaram mais
investimentos federais em todo o país

desta vez especialmente anabolizados
pelos pacotes de infraestratura da Copa
do Mundo de 2014 e da Olimpíada no
Rio de Janeiro, "Os ventos vão estimular
bastante o fluxo de consumo nos próxi-
mos seis anos. Ao menos que venha um
tsunami que nos abata no meio do cami-
nho, o cenário é de ampliação dos negó-
cios, com a perspectiva crescente de
aumento de consumo e de vendas", afir-
ma Marcos Gouvêa de Souza, consultor
especializado em varejo.

ESTE É O QUADRO GERAL Dele deriva
uma série de tendências de consumo
que, segundo os especialistas, deve ga-
nhar força no Brasil e no mundo daqui
para a frente. Ela tem tanto a ver com
cenários macroeconômicos e com o au-
mento de renda quanto com mudanças
comportamentais, demográficas e com
a influência inescapável da moda. Os
produtos com design e inspiração retro
fazem parte dessas novas tendências. Há
desde docks valvulados para iPod, que
garantem um som mais nítido e crista-
lino na reprodução das músicas, até o
relançamento de clássicos como o carro
Gordini. da Renault, previsto para acon-
tecer nos primeiros meses de 2010.
"Num mundo como o nosso, em que
existe uma sensação de falta de contro-
le, os produtos retro fazem sucesso por-
que trazem uma noção de segurança, de
algo conhecido, familiar", diz Paulo Ro-
berto Al-Assal, diretor-geral da Voltage,
agência que pesquisa as tendências do
consumo. "Mas os modelos precisam
ser repaginados para ficar com a cara do
século 21." A disseminação da tecnolo-
gia, e seu acesso cada vez mais fácil,
fortalece o poder do design como arma
de convencimento do consumidor. No
mundo do consumo de massa, as pes-
soas continuam a querer ser únicas.

O Brasil faz parte do bloco de países
que atraem a atenção das grandes em-
presas de bens de consumo, ávidas por
novas fronteiras de crescimento. A Chi-
na continua a ser a grande estrela, com
crescimento de 8% no duro ano de
2009, sua classe média emergente e sua





população de 1,3 bilhão de almas. Com
um mercado ávido por consumo ape-
sar de todas as pressões ambientais e
dos limites óbvios do planeta para sus-
tentar a entrada desses bilhões de pes-
soas no mercado, os emergentes são
como oásis para o mundo dos negócios.
Os países desenvolvidos continuam
submersos em problemas, que não se-
rão resolvidos na troca de calendário.
Segundo a maior parte das projeções,
mercados como o americano e o euro-
peu ainda vão demorar a se recuperar
do baque sofrido em 2009. Fatores co-
mo as taxas altas de desemprego e de
endividamento da população funcionam
atualmente como entrave a uma reto-
mada mais rápida do ritmo de consumo
nos patamares pré-crise.

Os problemas econômicos também
mudaram o comportamento de consumo
nesses mercados. Ainda que muitos não
tenham esquecido o prazer das compras,
americanos e europeus estão vivendo
uma era de parcimônia como há muito
tempo não se via. Até outubro deste ano.
as vendas acumuladas do varejo ameri-
cano haviam caído 7,3% em relação ao
mesmo período de 2008. As conseqüên-
cias para a vida das empresas foram
quase imediatas. A Motorola, outrora a
maior potência da eletrônica, tende a se
pulverizar em várias unidades, que serão
vendidas. A Palm. que não consegue
competir com a Apple e seu iPhone nem
com o BlackBerry, deve ser comprada
pelas coreanas LG ou Samsung, que até
agora não têm smartphones competiti-
vos. Finalmente, a Kodak, decadente
desde a década de 90, deverá ser com-
prada por um fundo de private equity. A
expectativa nos países desenvolvidos é
que somente em 2014 o nível de consu-
mo voltará a crescer nos mesmos pata-
mares pré-crise. "Uma geração inteira
será marcada por essa fase de instabili-
dade econômica", afirma Mareei Motta,
gerente de pesquisas e analista sênior
para indústrias de bens de consumo da
Euromonitor International. "Vai demo-
rar para que o consumidor se sinta se-
guro para comprar como antes."



Text Box
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