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Para crescer, multinacionais deverão tomar o caminho do consumo na periferia 
 
Eleições, Copa do Mundo e Olimpíada. A ocorrência desses importantes eventos no Brasil 
incrementará ainda mais o poder de consumo dos brasileiros e a estratégia ideal para ganhar 
participação no mercado nacional é focar os consumidores da baixa renda. A avaliação é de 
Adalberto Viviani, da consultoria Concept, especializada em bebidas e alimentos. 
 
"Tem que estar presente na periferia e inovar a atuação com novos produtos e embalagens 
menores", avalia Viviani, ao ser questionado sobre a briga entre as gigantes do setor de 
alimentos no mercado brasileiro, principalmente na concorrência envolvendo a Nestlé e a Kraft 
Foods, que adquiriu recentemente a Cadbury. 
 
Segundo ele, nada de muito relevante foi realizado até o momento pelas empresas para 
aproveitar esse novo cenário mas movimentos deverão ocorrer a partir desse ano. "A briga 
tende a aquecer e os consumidores terão muitas novidades a partir de agora.", diz o consultor 
da Concept. "Haverá muita aquisição de marcas regionais também, pois esse é um caminho 
mais fácil para chegar ao público emergente". 
 
Destaque brasileiro 
 
Segundo Viviani, o bom resultado da operação brasileira da Nestlé deve-se às medidas sociais 
adotadas pelo governo, que sustentou o mercado nacional frente às oscilações da economia 
internacional. "A manutenção dos empregos e de bons níveis de consumo foram essenciais 
para as divisões brasileiras se destacarem dentro das multinacionais, assim como ocorreu com 
a Nestlé", diz ele, que entre os países emergente, citou a Rússia como contraponto por não ter 
alcançado os mesmos resultados. 
 
"As vendas na Rússia sofreram muito, pois o país não manteve o mercado interno aquecido 
como o Brasil e nem foi forte suficiente nas exportações como o exemplo da China", conclui.  

 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 fev. 2010, Primeiro Caderno, p.29. 


