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As vendas em volume do se-
tor de bens de consumo devem 
crescer 4% no País neste ano. A 
estimativa foi apresentada pelo 
presidente da Nielsen Brasil, 
Eduardo Ragasol, durante a aber-
tura de evento na Câmara Ameri-
cana de Comércio (Amcham), no 
dia 23 de fevereiro. 

Sob o tema Para Onde Vai o 
Dinheiro do Brasileiro em 2010, 
o debate contou com a participa-
ção de Carlos Werner, diretor de 
marketing da Samsung; Eduardo 
Macedo, da consultoria Gouvêa 
de Souza; Paulo Maffei, CEO 
da Nazca Cosméticos; Ricar-
do Flora, diretor comercial do 
Grupo Jereissati; Sérgio Leme, 
diretor comercial da Whirlpool; 
e Westermann Geraldes, vice-
presidente de vendas da Nestlé. 
O painel teve moderação da 
editora adjunta do Meio & Men-
sagem, Edianez Parente. 

Em 2009, as cestas de pro-
dutos estudadas pela Nielsen 
apresentaram aumento de vendas 
em volume de 2,2%. Das 159 ca-
tegorias da amostra, 42% tiveram 
crescimento real. Considerando o 
crescimento em valor, os campeões 
de incremento na venda foram os 
perecíveis (7,7% de aumento em 
valor), as bebidas alcoólicas (3,2%) 
e higiene e beleza (5,2%). 

Segundo estudos do insti-
tuto de pesquisa, cinco vetores 
serão os principais responsáveis 
pela alta: o benefício do produto 
para a saúde do consumidor, a 
sua praticidade, a sofisticação, 
o custo-benefício e o fator re-
compensador (quando o con-
sumidor compra por achar que 
trabalhou muito e merece rea-
lizar a compra). “A combinação 
de dois desses vetores turbina 
os resultados. É um conceito 
poderoso para impulsionar o 
crescimento”, avaliou Ragasol. 
Ele citou como exemplo a ca-
tegoria de iogurtes funcionais, 
que mescla três desses atri-
butos ao oferecer um produto 
saudável, agora disposto em 
embalagens familiares e que é 
visto como um prêmio merecido 
por quem o consome. “Pacotes 
econômicos de fraldas descar-
táveis de marcas reconhecidas 
e as cervejas de litro também 
ganharam destaque no ano 

O brasileiro vai às compras

• Consumidor mais  
   presente no PDV: +7%

• Uma compra a cada quatro dias

• Gasto 10% maior no  
    acumulado jan./out.

Fonte: Nielsen

Céu de brigadeiro para o consumo
Público de média e baixa renda continuará a impulsionar as vendas no varejo, segundo a Nielsen
Jonas Furtado

O setor de embalagens projeta 
crescimento para a produção física 
de 4,7% a 6,1% neste ano, após 
decréscimo de 3,79% em 2009. 
O resultado seria o melhor desde 
1995, quando a expansão foi de 
7,48%. Já a receita deve superar em 
10%, atingindo os R$ 39 bilhões. 
Em 2009 a soma chegou a R$ 36,2 
bilhões. As informações constam 
no Estudo Macroeconômico da 
Embalagem Abre/FGV, divulgado 
por Salomão Quadros, coordenador 
de análises econômicas do Instituto 
Brasileiro de Economia da Funda-
ção Getulio Vargas.

O decréscimo, se considerado 
o histórico do acompanhamento 
do setor, é o terceiro maior des-
de 1994. Contudo, para Luciana 
Pellegrino, diretora executiva da 
Associação Brasileira de Embala-
gens (Abre), o resultado é bem-
visto. “Ficou muito melhor do que 
poderia ter ficado. Nos primeiros 
momentos a indústria já conse-
guiu agarrar as oportunidades e 
recuperar os primeiros trimestres, 
que foram ruins — tanto que no 
começo do ano, quando fizemos a 

Depois de retração, setor  
de embalagens deve crescer

a de micro-ondas (30% de pe-
netração nos lares brasileiros) e 
ar-condicionado (10%). “A con-
veniência e a praticidade terão 
espaço garantido, o consumidor 
está disposto a pagar por isso. Ele 
está se premiando com produtos 
mais sofisticados”, analisou. 

Na mesma onda dos investi-
mentos a médio/longo prazo, Ri-
cardo Flora revelou que o Grupo 
Iguatemi já tem lançamentos de 
shopping centers até 2016. “Os 
investimentos estarão concen-
trados no interior do Estado de 
São Paulo”, destacou. 

Os números preliminares 

dos dois primeiros meses do 
ano corroboram o otimismo dos 
executivos. Segundo Ragasol, 
as estatísticas apontam inicial-
mente para uma alta entre 2,8% 
e 3% no consumo nos meses de 
janeiro e fevereiro. Paulo Maffei 
diz que o crescimento do setor 
de cosméticos está entre 11% e 
15%. Já o setor de eletrônicos 
atravessa um momento de queda 
no volume de vendas, mas com 
incremento em valores totais. 
A movimentação é propiciada 
pelo grande aumento do preço 
médio dos produtos comercia-
lizados — em 2009, o tíquete 
médio subiu 19%, o que indica 
procura por aparelhos mais so-
fisticados, como as TVs de LCD. 
Carlos Werner espera que a Copa 
do Mundo na África do Sul im-
pulsione as vendas no primeiro 
semestre. “Em ano de Copa, as 
pessoas antecipam suas com-
pras. O Natal já está começando 
para nós”, comemorou o diretor 
de marketing da Samsung.

Sinal amarelo
Além da expressão “bola da 

vez”, usada diversas vezes para 
denominar o Brasil, foi unânime 
entre os presentes a existência de 

passado por oferecerem produ-
tos de qualidade a preços mais 
atrativos”, afirmou. 

O país do presente
Desemprego em queda, mas-

sa salarial crescendo e confiança 
do consumidor em alta. Segundo 
os representantes dos diversos 
setores presentes ao debate, a 
conjunção desses fatores indica 
que o consumo no Brasil seguirá, 
nos próximos anos, sua trajetória 
ascendente, beneficiado pela 
estabilidade econômica — colo-
cada à prova durante a mais re-
cente crise financeira mundial. 

Também foram aventados 
como positivos a proporção de 
crédito em relação ao PIB na-
cional (44,9%), o crescimento 
do varejo (8,71% de aumento 
em relação ao mesmo período 
de 2008), o rendimento médio 
do trabalhador (R$ 1.344,40) 
e a utilização da capacidade 
instalada da indústria (84,2%), 
que voltou a níveis pré-crise. Os 
dados são de novembro de 2009; 
apenas a renda média se refere 
ao mês de dezembro. 

“O Brasil entrou, sem dúvida, 
em uma fase de crescimento 
sustentável. E as classes de nível 
socioeconômico médio e baixo 
continuarão a impulsionar esse 
crescimento pelos próximos 
anos. Em 2009, 46% do cresci-
mento do varejo foi propiciado 
pelo consumidor médio”, afir-
mou Ragasol na abertura do 
encontro.  

Para defender a tese da sus-
tentabilidade, Sérgio Leme afir-
mou que a Whirlpool tem planos 
bem definidos para o Brasil até 
2015. “Quando saí da faculdade, 
no início da minha carreira, es-
ses planejamentos com valores 
raramente passavam do prazo 
de um ano”, lembrou, com bom 
humor. Segundo ele, ainda há 
muitas categorias com espaço 
para crescimento expressivo 
entre os eletrodomésticos, como 

gargalos enormes na infraestru-
tura do País. Para eles, o futuro 
pujante sinalizado pelas oportu-
nidades de crescimento em faixas 
menos favorecidas da população 
e em regiões distantes dos gran-
des centros só se tornará realida-
de com investimentos públicos 
em infraestrutura, especialmente 
na área de transportes. 

“É preciso que os governan-
tes propiciem a expansão e in-
vistam corretamente o dinheiro 
dos nossos impostos. Devemos 
estar atentos e cobrar por isso”, 
disse Maffei, que também mos-
trou preocupação com a falta 
de qualificação de profissionais 
tanto para o alto escalão das 
empresas como para oferecer 
serviços condizentes com o nível 
de exigência que o consumidor 
brasileiro está alcançando. 

Westermann Guedes também 
criticou as diferentes políticas 
fiscais com as quais as empre-
sas têm de lidar nacionalmente. 
“Para cada uma das categorias 
que produzimos, tenho 27 dife-
rentes (políticas fiscais), uma 
em cada Estado”, reclamou o 
vice-presidente de vendas da 
Nestlé. “Essa guerra fiscal entre 
os Estados não leva a nada.” 

projeção do que seria o resultado, 
estávamos esperando algo em tor-
no de 7%”, explica. 

A produção em 2009 apresentou 
quedas sucessivas nos primeiros 
três trimestres, registrando 11,7%. 
No quarto, porém, o segmento se 
recuperou de maneira acentuada, 
8,28%, e trouxe uma nova realidade 
para o final do ano no mercado. As 
embalagens de plástico obtiveram 
o melhor resultado (5,56%), acom-
panhadas por divisão de embalagem 
de papel, papelão e cartão (4,35%) 
e metal (0,23%).

Esse resultado, de acordo com 
o estudo, serviu também como 
impulsionador do setor neste iní-
cio de ano, período normalmente 
fraco, mas que tem registrado um 
bom de volume de produção. A 
expectativa de crescimento no 
primeiro trimestre, por exemplo, 
chega a 11%, em comparação com 
igual intervalo de 2009. De acordo 
com Luciana, o anseio provém da 
realidade pós-crise, mais estável e 
otimista, que tem elevado o poder 
de compra do consumidor e incen-
tivado a economia.

Queda drástica 
As exportações, que represen-

tam em torno de 6% da produção 
nacional, registraram faturamento 
de US$ 351.410 mil, uma retração 
de 35,69% na comparação com 2008, 
quando foram contabilizados US$ 
545.972 mil. As indústrias que apre-
sentaram maiores baixas nas vendas 
foram as de embalagens metálicas e 
de vidros, com -61,25% e -41,36%, 
respectivamente. 

Já as importações atingiram US$ 
461.763 mil, declínio de 3,73% em 
relação a 2008. Consequentemente, 
a balança comercial do setor fechou 
o ano com posição deficitária em US$ 
110.353 mil. Segundo Luciana, foi a 
primeira vez que isso aconteceu. A 
executiva, no entanto, acredita na 
reversão desse cenário. “Essa situ-
ação foi potencializada, sim, porque 
o mercado internacional parou de 
comprar. Além de o real estar bas-
tante valorizado, os principais países 
compradores foram muito atingidos 
(pela crise) e estavam comprando 
bem menos. Mas não acreditamos 
que isso vá se manter.” 

Marcos Bonfim

Eduardo Ragasol: País na fase do crescimento sustentável
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 31, n. 1398, p. 30, 1 mar. 2010.




