
32 Brasil Econômico Sexta-feira, 26 de março, 2010

EMPRESAS

Consumo deve gerar R$ 15
bilhões a mais em 2010

VAREJO

Best Buy supera previsões de lucro de
Wall Street e anuncia previsão de ano forte
O lucro líquido da Best Buy no quarto trimestre fiscal que terminou em
27 de fevereiro subiu para US$ 779 milhões, ou US$ 1,82 por ação, contra
US$ 570 milhões, ou US$ 1,35 por ação, um ano antes. A receita líquida
cresceu 12%, para US$ 16,55 bilhões, na mesma base de comparação.
O desempenho no último trimestre foi impulsionado pela demanda
por notebooks, celulares e televisores de tela plana, afirmou a empresa.

AVIAÇÃO

Reunião da Iberia termina sem decisão
sobre fusão com British Airways
Um porta-voz da empresa informou que ainda espera um anúncio sobre
a fusão neste mês. A expectativa era que a reunião marcasse uma data
para a fusão que criará a terceira maior companhia aérea do mundo
em receitas, atrás da Air France-KLM e Lufthansa. Ambas as empresas
informaram anteriormente que assinariam um acordo definitivo até o
final de março, mas a BA tem sido atingida por uma greve de comissários.

Divulgação

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Aumento da renda da popula-
ção, menores taxas de desem-
prego, perspectivas positivas de
crescimento do PIB, maior con-
fiança do consumidor e investi-
mentos em alta por ser um ano
de Copa do Mundo e eleição. O
bom momento pelo qual passa a
economia brasileira tem eleva-
do o consumo no país e a ex-
pectativa é de as 40 maiores fa-
bricantes desses produtos fatu-
rarem até 8% a mais em valor
sobre o ano passado, ou seja, R$
15 bilhões, alcançando a marca
de R$ 202 bilhões.

Os números são da Nielsen
Brasil e constam no estudo “Os
Vetores do Crescimento do Bra-
sil”, que abrangeu um mercado
composto por 159 categorias.
Nesse movimento de alta no
consumo brasileiro, a procura é
maior por itens mais sofistica-
dos, práticos e saudáveis.

“Este é um alerta para corpo-
rações que atuam em categorias
básicas, ou commoditizadas:

invistam em ações estratégicas
no ponto de venda e também no
desenvolvimento de marcas e
produtos que despertem sensa-
ções como autoindulgência e
requinte”, diz Eduardo Ragasol,
presidente da Nielsen Brasil.

Regiões em destaque
A retomada da economia no fi-
nal de 2009 e as boas expecta-
tivas para este ano têm como
destaque o crescimento no
consumo das regiões Nordeste
e Leste (Minas Gerais, Espírito
Santo, Grande Rio de Janeiro e
interior fluminense). Com o
aumento na renda, a classe C,
um dos motores da economia
brasileira, é responsável por
60% do volume consumido no
varejo no ano passado.

A alta nas vendas gerada pela
população emergente está dire-
tamente ligada às inovações em
embalagens no mercado, que
têm atraído os consumidores
por seu custo-benefício e prati-
cidade. Um exemplo é o litrão
de cerveja, que foi lançado pela
Skol no início de 2009 e que

hoje é utilizado pelas principais
cervejarias com excelentes ven-
das. “A inovação e sofisticação
de um produto faz diferença.
Mas não basta ter um produto
diferenciado sem uma boa exe-
cução, seja na distribuição ou
em seu preço”, avalia o analista
de mercado Filipe Aboláfio.

O maior volume de compra
no país levou o varejo nacional a
obter um crescimento de 2,2%
em volume e 3,7% em fatura-
mento, segundo o estudo da
Nielsen. Nessa área, as lojas de
pequeno e médio porte obtive-
ram avanço de até 7% enquanto
os hipermercados enfrentaram
queda de 6,4%. A explicação é a
facilidade que os estabeleci-
mentos menores proporcionam
aos clientes por estarem mais
próximos de suas casas.

“É um momento histórico
para a economia brasileira com
uma expectativa de crescimento
do PIB muito positiva. E por ser
ano de Copa e Eleição, os inves-
timentos tendem a ser ainda
maiores”, afirma o analista de
mercado Arthur Oliveira. ■

Alta na renda e diversificação de produtos engordarão caixa de fabricantes em 8%

Com o aumento na
renda, a classe C
foi um dos motores
da economia
brasileira em 2009,
sendo responsável
por 60% do
volume consumido
no varejo

ANO DE RETOMADA

Veja o crescimento obtido 
pelas principais categorias 
de consumo em 2009

Fonte: Nielsen

CATEGORIA 2008 X 2007 2009 X 2008

BEBIDAS ALCOÓLICAS 3,7% 2,9%

BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 4% 2,8%

HIGIENE, SAÚDE E BELEZA -0,8% 2,5%

LIMPEZA CASEIRA -0,4% 3,8%

MERCEARIA DOCE -1,1% 1,2%

MERCEARIA SALGADA -0,7% 0,9%

PERECÍVEIS -0,1% 6,5%

FATIAS DO CRESCIMENTO

POR CLASSE SOCIAL

D+E
21%

A+B
19%

C
60%

Maior poder de consumo levou a 
classe média a ter a maior contribuição 
para o crescimento do varejo, de 3,8% 
em volume e 9,7% em valor, com base
em 56 categorias de produto

EXPECTATIVA DE ALTA NO PIB BRASILEIRO

2009 2010 2011 2012 2013

-0,2%

5,0%

4,4%
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CONSUMO EM ALTA

R$ 187 bi
Foi o faturamento das 40 maiores
fabricantes de produtos no ano
passado. O montante representa
14% do PIB e alta de 3,5%
(R$ 6,3 bilhões) sobre 2008.

Supermercado em São Paulo: para analistas,
ações e estratégias no ponto de venda
são importantes para ganhar o consumidor

Henrique Manreza

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 32.
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