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Fonte: Gouvêa de Souza

LUXO

Grupo LVMH tem resultado
acima do esperado no trimestre
A LVMH, maior grupo de produtos de luxo do mundo, superou
expectativas do mercado com uma alta de 14% nas vendas do terceiro
trimestre, que somaram € 5,1 bilhões. O resultado confirma uma retomada
mais forte que a esperada na indústria, impulsionada pela expansão
na China e também pela desvalorização do euro. Analistas estimavam
um crescimento de 11% nas vendas, ante uma queda de 3% em 2009.

VAREJO

Carrefour prevê encargos no Brasil
de € 180 milhões em 2010
Devido à auditoria determinando ajustes de provisões relacionadas
a descontos, litígios tributários e baixa contábil de estoques, o Carrefour
afirmou que terá encargos no Brasil de cerca de € 180 milhões no ano
de 2010. No primeiro semestre, o grupo francês já teve impacto negativo
de € 69 milhões por causa da operação brasileira. Diante disso, reduziu
sua estimativa de lucro operacional de € 3,1 bilhões para € 3 bilhões.

Paulo Fridman/Bloomberg
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O consumidor brasileiro está
disposto a pagar até 8% mais
por um produto sustentável.
Esta é uma das conclusões da
pesquisa realizada pela Gouvêa
de Souza em parceria com o
Ebeltoft, consórcio de consul-
torias especializadas em varejo
de diversas partes do mundo. O
índice brasileiro está próximo
ao da média global, de 7,6%.
Dos 17 países onde o estudo foi
aplicado, a Turquia é onde os
consumidores declaram maior
disposição gastar mais com
produtos sustentáveis: 13%. Os
franceses são os que fariam o
menor desembolso, cerca de
4% a mais que o tradicional.

Como explica Luiz Góes, só-
cio-sênior da Gouvêa de Souza,
em mercados mais maduros os
consumidores não querem pa-
gar mais caro por um produto
sustentável, pois eles enten-
dem que se trata de uma obri-
gação da empresa produzir
dentro deste conceito. “Na
Turquia, os consumidores têm
pouco contato com o tema sus-
tentabilidade. Eles relacionam
o assunto a produtos mais ca-
ros”, diz. Nos Estados Unidos,
o índice ficou em 6%. “Há al-
guns anos, o americano pagaria
até 9% a mais por um produto
sustentável, mas a crise chegou
e deixou a população mais
pragmática”, afirma Góes.

Despreparo
Na visão dos participantes da
pesquisa, indústria e varejo não
estão preparados para atender as
necessidades do mercado. Para
66% dos entrevistados no Brasil,
há falta de oferta de produtos e
serviços sustentáveis. Nos ou-
tros países, 45% dos consumi-
dores que participaram do estu-
do pensam da mesma forma. O
varejo também engatinha na
hora de passar informações so-
bre o tema aos clientes. “O con-
sumidor quer entender o con-
ceito de sustentabilidade e usa a
TV e a internet para isso. As lo-
jas, no entanto, informam muito
pouco sobre o tema”, diz Góes.

O estudo revelou que os con-
sumidores têm dificuldade de re-
conhecer se o produto é ou não

sustentável. Mundialmente, 20%
dos entrevistados querem obter
mais informações sobre o assun-
to. No Brasil, chamou a atenção o
desejo de consumidores de São
Paulo, um dos estados mais im-
portantes para o comércio: 65%
dos paulistas desejam entender
mais sustentabilidade. “Fica evi-
dente que a comunicação, seja na
embalagem ou no ponto de ven-
da, ainda não está sendo percebi-
da pelos clientes”, diz Gouvêa.

Processo lento
Uma cena muito comum no va-
rejo era manter os produtos sus-
tentáveis separados. No entanto,
os lojistas começaram a enten-

der as vantagens ao permitir que
o cliente compare o produto com
um sustentável. “Tem de haver
uma separação mínima entre as
mercadorias comuns e as sus-
tentáveis, mas sempre com car-
tazes e panfletos explicando as
vantagens”, afirma Góes.

A pesquisa foi realizada em
agosto deste ano. Foram entre-
vistadas 8,5 mil pessoas, por
meio de um questionário on-li-
ne. Além de Brasil, Estados Uni-
dos, França e Turquia também
participaram do estudo: Canadá,
Portugal, Reino Unido, Austrália,
Argentina, Alemanha, Dinamar-
ca, Espanha, China, México,
Chile, Itália e Romênia. ■

Brasil está alinhado com tendências
globais de consumo sustentável
Pesquisa da Gouvêa de Souza feita com outras consultorias em 17 países mostra que brasileiros são conscientes

Nos mercados
mais maduros,
os consumidores
não estão dispostos
a pagar mais
pelos produtos
sustentáveis, por
entenderem que
se trata de uma
obrigação da empresa
produzir dentro
deste conceito

RENDA

49%
dos brasileiros disseram que
a falta de dinheiro é um fator que
os distancia da sustentabilidade.
Nos demais países, 55% dos
participantes repetiram a resposta.

Marcela Beltrão

Nas lojas, os consumidores
ainda têm dificuldades

para identificar os
produtos sustentáveis

COTIDIANO

44%
dos entrevistados no Brasil
dizem adotar práticas
sustentáveis no dia a dia. Nos
demais países, 38% das pessoas
afirmaram fazer o mesmo.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 out. 2010, Primeiro Caderno, p.  31.
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