
C O M B I N A Ç Ã O entre 
estabilidade e cres
cimento e c o n ô m i 
co foram os motores 
do mercado interno e 
do fortalecimento da 
classe C, que se tor

nou, segundo o diretor da Mixxer De
senvolvimento Empresarial, Eugênio 
Foganholo, "um grande oásis no meio 
do deserto". Especialista em varejo e 
bens de consumo, ele também credita 
o momento favorável das vendas ao au
mento do crédito, da massa salarial e 
da taxa de emprego. "As pessoas pas
sam a comprar o que não adquiriam 
antes, além de agregar valor a outros 
itens, de forma a consumir hoje o que 
antes era improvável." 

De olho no segmento em ascensão, a 
Natura lançou, há dois anos, uma linha 
mais acessível a esse público: a Natu
ra Todo Dia. A empresa - que ocupa es
te ano a terceira posição no ranking das 
Mais Admiradas, com 8,5% das preferên
cias - preocupa-se com a inovação aliada 
à sustentabilidade. Na outra ponta, para 
as consumidoras dispostas a pagar mais 
pela marca, trouxe a novidade da linha 
Premium de maquiagem, a Una. 

Só no primeiro semestre, levou ao 
mercado 52 novos produtos, com desta
que para a Todo Dia Inverno - um con-

junto de seis itens para corpo e banho. 
O recorde de vendas, no entanto, foi o 
Kaiak Pulso, com 1,9 milhão de unida
des vendidas no período. Na primeira 
metade do ano, a Natura registrou cres
cimento de 23%, com uma receita líqui
da consolidada de 2,29 bilhões de reais e 
lucro líquido de 333,1 milhões de reais. 

"Como a renda da população cres
ceu, isso incutiu mais confiança no con
sumidor, que saiu para comprar mais 
do que antes. E a classe C é a que con
verte mais a sua renda em consumo", 
comenta o analista de investimento da 
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SLW Corretora, Cauê Pinheiro. Em ge
ral, os alimentos formam um dos seto
res menos impactados pela crise. "As 
pessoas têm de comer. O que vemos é 
a substituição de alguns produtos por 
outros que, naquele momento, pro
porcionam uma melhor relação custo-
benefício", ressalta. 

Líder no ranking desse macrossetor, 
com 10,54% dos votos, a Nestlé está 
buscando atrair ainda mais o consu
midor com o lançamento de produtos 
voltados à qualidade de vida. Famo

sa pelos chocolates e temperos, a em
presa atua no setor de nutrição desde 
1986. A gigante suíça anunciou recen
temente a criação de duas novas uni
dades destinadas a fabricar produtos 
capazes de reduzir os riscos de do
enças como obesidade, diabetes e A l -
zheimer, que devem entrar em funcio
namento em janeiro de 2011. A unida
de vai englobar as atividades do grupo 
na área de nutrição e saúde, que repre
sentou um volume de negócios de 1,56 
bilhão de dólares em 2009. 

O conceito de qualidade de vida 

também está presente no lançamento 
da linha de bebidas lácteas Fast, volta
da para jovens em torno de 18 anos. A 
empresa quer oferecer opções de be
bidas saudáveis para quem se alimen
ta mal por falta de tempo. Segundo le
vantamento da própria companhia, a 
categoria de bebidas saudáveis cres
ceu mais de 10% nos últimos anos. Só 
no País, em 2009, o faturamento da 
Nestlé atingiu 15,6 bilhões de reais, 
registrando crescimento orgânico de 
11,3%, desempenho que se destacou 
dentro do grupo. 
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Vice-líder do ranking, com 9,52% 
dos votos, a Coca-Cola Femsa também 
está investindo no segmento mais sau
dável: o de refrigerantes que agregam 
vitaminas e minerais. O lançamento da 
Coca-Cola Light Plus é um exemplo, 
pois a bebida contém, na sua fórmula, 
vitaminas B3, B6 e B12, além dos mi
nerais magnésio e zinco. A Coca-Cola 
Brasil atua em sete segmentos do se
tor de bebidas não alcoólicas - águas, 
chás, refrigerantes, sucos, energéticos, 
hidrotônicos e lácteos, com uma linha 
de mais de 150 itens, entre sabores re
gulares e versões de baixa caloria. 

Enquanto o segmento de bens não du
ráveis segue aquecido no Brasil, ana
listas avaliam que a indústria exporta
dora encara desafios como a sobreva-

lorização do real, que afeta diretamen
te a competitividade lá fora, e o aumen
to das importações. "Enfrentamos uma 
questão fiscal que está deixando os em
presários preocupados, principalmen
te em relação à invasão dos calçados e 
alguns produtos de confecção mais bá
sicos provenientes de países como a 
China e o Vietnã. Eles desafiam o in
dustrial brasileiro a tornar-se cada vez 
mais competitivo", alerta Foganholo. 

Segundo o diretor da Mixxer , os 
fundamentos demonstram ainda ha
ver margem para encarar a concorrên
cia externa, principalmente em 2011, 
que ainda sustenta que a expectativa 
é positiva. "Está chegando a hora de 
o setor discutir o impacto da taxa de 
câmbio elevada para manter-se com
petitivo dentro e fora do País." • 
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I N D Ú S T R I A D E B E N S D E C O N S U M O não duráveis espera ter um dos me
lhores faturamentos dos últimos cinco anos. Segundo um levantamen
to da Fundação Getulio Vargas (FGV), o setor projeta uma receita 10,6% 
superior à de 2009, ano em que todo o setor produtivo sofreu os impac
tos negativos da crise global. Uma tendência que se fortalece no merca

do mundial de alimentos são os produtos funcionais, bons para a saúde e associados 
à diminuição de riscos de algumas doenças. Em sintonia com as oportunidades do 
mercado, a Nestlé manteve a liderança no ranking do setor de alimentos pelo sexto 
ano consecutivo, com 63,3% dos votos dos stakeholders e 24,06% entre os executi
vos da área. A Sadia aparece em seguida, com 13,8% dos votos, mas em quinto lugar 
na preferência dos administradores, com apenas 6,96%. A terceira do ranking geral 
é a Unilever, com 6,6%. Esta última sobe para a segunda posição entre os executivos 
do setor, com 16,67%. Ética, com 22%, inovação, com 15,5%, e qualidade de produtos 
e serviços, com 12,21%, foram os fatores-chave mais citados pelos entrevistados. 



I N D Ú S T R I A D O E S P O R T E é considerada uma das mais lucrativas do pla
neta, com movimento anual de 1 trilhão de dólares. No Brasil, a recei
ta atinge 31 bilhões de reais ao ano, o equivalente a 3,3% do Produto 
Interno Bruto (PIB), conforme números da Associação Brasileira dos 
Lojistas de Equipamentos e Materiais Esportivos (Abraleme). A esti

mativa de expansão das vendas neste ano é de 14%, para uma clientela que envol
ve 80 milhões de pessoas praticantes de, ao menos, um tipo de esporte. Na lista 
das empresas mais admiradas deste ano, a norte-americana Nike totalizou 42,9% 
entre os stakeholders e 38,01% entre os executivos do setor. A alemã Adidas fi
cou em segundo lugar no ranking geral, com 20,3%, mas não recebeu votos entre 
os administradores, que elegeram como vice-líder a São Paulo Alpargatas, com 
28,56%. Ética (15,14%), responsabilidade social (12,14%) e respeito pelo consumi
dor (11,57%) foram os indicadores que obtiveram maior peso na pesquisa. 



M E R C A D O D E B E B I D A S A L C O Ó L I C A S mistura empresas de tradição cen
tenária e pequenas companhias familiares; destilarias de grande porte 
e companhias globais convivem com distribuidores independentes. No 
País, o segmento representa uma cadeia produtiva estimada em 8 bilhões 
de reais. A brasileira AmBev, atual braço da AB Inbev para as operações 

na América do Sul, é a preferida dos entrevistados de CartaCapital, com peso de 
68,1% entre os stakeholders e de 23,26% entre os executivos do setor. A Diageo, do 
Reino Unido, terceira maior fabricante de bebidas alcoólicas do mundo, ficou em se
gundo, com 9,5% no ranking geral e 18,31% no setorial. A fabricante Kaiser, que no 

STAKEHOLDERS início deste ano passou das mãos dos mexicanos da Femsa para as dos holandeses da 
Heineken, levou o terceiro lugar na metodologia geral, com 6%, mas ficou em sexto 
entre os administradores, com 6,82%. Destaque para a inovação, citada em primeiro 
lugar entre os fatores-chave, com 12,89% dos votos, seguida da ética, com 12,06%. 



U M A M I S S Ã O Q U A S E I M P O S S Í V E L encontrar quem não conheça o refrige
rante mais popular do mundo, a Coca-Cola. A multinacional norte-ame
ricana é líder de mercado na maioria dos 200 países onde é comerciali
zada. Não é surpresa vê-la voltar ao topo do ranking das mais admira
das, na votação dos stakeholders, depois de ter se classificado em tercei

ro lugar no ano passado. Em 2010, acumulou 68,7% dos votos. Em segundo, apa
rece a AmBev (InBev), com 17,2%, seguida da Pepsi - a mais votada em 2009 -, 
com 7,4%. Para o grupo de executivos, a Pepsi, maior concorrente em refrigeran
tes com sabor cola, ainda é a mais admirada, com 31,68% dos votos, e a segunda é 
a AmBev (InBev), com 31,38%. Este é um segmento em que o respeito pelo consu
midor tem mais evidência, com 17,11% dos votos. A inovação aparece na sequên
cia, com 14,22%, e a qualidade de produtos e serviços é a terceira opção (13,33%). 
As brasileiras Citrosuco e Milani foram indicadas por executivos com 8,89% e 
5,85%, conquistando, respectivamente, a quarta e a quinta posição. 



EPOIS D E A M A R G A R P E R D A S D E 12%, em 2009, o setor calçadista tem pers
pectivas animadoras. O Relatório Setorial da Indústria de Calçados do 
Brasil prevê uma expansão de 11,5% no volume de pares fabricados. A pes
quisa aponta investimentos da ordem de 500 milhões de reais até o fim 
deste ano. O consumo nacional deverá passar de 717 milhões para 730 mi

lhões de pares. Entre as empresas mais admiradas, destaque para a São Paulo Alpar
gatas, que vem se revigorando com a marca Havaianas, que conquistou status inter
nacional. Ela recebeu 23,5% no ranking geral, porém, ficou em terceiro na classifica
ção setorial, com 20,90% dos votos. Em segundo lugar, pela votação dos stakeholders, 
está a campeã de 2009, a Arezzo, com 12,8% dos votos. Em terceiro, a Grendene, com 
9,7%. Na opinião dos executivos do segmento, ela é a líder, com 29,14% dos votos. O in
dicador ética foi ressaltado como mais relevante por 18% dos entrevistados, seguido 
da qualidade de produtos e serviços (11,17%), e da responsabilidade social (10,83%). 



M O R M E R C A D O D E P R O D U T O S de limpeza da América Latina, o Brasil 
sustenta resultados acima do PIB desde 2008. O segmento obteve re
ceita superior a 12 bilhões de dólares em 2009, com alta de 6,5% sobre 
o ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Produtos de Lim
peza e Afins (Abipla). Mesmo assim, não é tarefa fácil destacar-se em 

meio a um mercado com maioria de micro, pequenas e médias empresas. Ao todo, 
elas correspondem a 95% deste segmento. Com mais de 80 anos no País, a Unilever 
permanece no topo da lista das mais admiradas pelo terceiro ano sucessivo, com 
38,4% das indicações entre os stakeholders e 24,36% entre os executivos do setor. O 
segundo e o terceiro lugares tampouco se alteraram, com Procter & Gamble (18,1% 
dos votos dos stakeholders e 19,88% dos executivos do setor) e a líder mundial em 
artigos para limpeza, Reckitt & Benckiser (8,5% no ranking geral e 16,94% entre os 
administradores). Respeito pelo consumidor e inovação foram os atributos mais re
levantes para os pesquisados, com 15,27% e 15,18% dos votos, respectivamente. 



Á Q U A S E 15 A N O S A I N D U S T R I A cosmética brasileira registra altas, indepen
dentemente de crises financeiras. Em 2010, o cenário se repete: as estima
tivas são de crescimento anual de dois dígitos. Em 2009, o segmento ex
pandiu 14,75%, com vendas de 24,97 milhões de reais, segundo dados da 
Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cos

méticos (Abihpec). Sozinho o setor de higiene pessoal registrou vendas de 14,495 bi
lhões de reais, alta de 14,41%, e o de perfumaria cooperou com 3,72 bilhões de reais, 
com elevação de 15,72%. O respeito pelo consumidor foi o fator-chave mais apontado 
pelos entrevistados, com 15,80% dos votos. A Natura foi alçada ao topo das mais ad
miradas pelo terceiro ano consecutivo, com 41,3% no ranking geral e 20,36% entre os 
executivos do setor. A coincidência repetiu-se na segunda, terceira e quarta posição: 
Unilever (12,8% entre os stakeholders e 16,48% entre os administradores), Johnson & 
Johnson (10,7% e 13,13%) e Procter & Gamble (7,4% e 10,92%), respectivamente. 



I N D Ú S T R I A T Ê X T I L e de confecção brasileira espera, em 2010, recu
perar parte das perdas registradas em 2009. Entre as projeções pa
ra este ano, foi estimado um crescimento de 4%, com faturamento de 
50 bilhões de dólares e a criação de 40 mil novos postos de trabalho 
nas confecções, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil 

(Abit). Para conquistar cada vez mais o cliente, a qualidade de produtos e serviços 
e o respeito pelo consumidor são as referências mais importantes no segmento, 
respectivamente, com 15,91% e 13,73% dos votos dos entrevistados. 

Com 130 anos de existência, a catarinense Hering conquista a liderança pelo ter
ceiro ano consecutivo, com 19,6% no ranking geral. A empresa, que cada vez mais in
veste no valor agregado da marca, conquistou apenas a quarta posição entre os exe
cutivos do setor, com 14,69% das indicações. Os stakeholders elegeram a Marisol co
mo vice-líder, com 8,5%. Para os executivos do setor, a marca Levi Strauss é a líder, 
com 16,59% das preferências, seguida da Lupo, especializada em meias, com 16,29%. 
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