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“A chegada da classe C está tor-
nando os cruzeiros e viagens ao
exterior um mercado de mas-
sas”, comenta Eduardo Hal-
pern, diretor de pós-graduação
da ESPM no Rio de Janeiro.
Para ele, “ninguém tem ainda a
dimensão exata do tamanho
que este mercado pode alcan-
çar. Quem oferecer mais in-
fraestrutura de apoio, como
guias em português e outros
benefícios, tem mais chance de
se destacar”. O que para Hal-

pern já é bem claro é que os
viajantes emergentes são bem
informados sobre o mercado de
turismo internacional. Além
disso, com o real valorizado em
relação às demais moedas, em
muitos casos, os destinos no
exterior são mais econômicos
que os do Brasil, diz ele. Outra
razão determinante, e que mos-
tra que o turista sabe o que
quer, é a procura por viagens
curtas, com menores preços e
flexibilidade de pagamento. ■

Viagem ao exterior é
um mercado de massa

Os trabalhadores paulistas com
salário e qualificação mais sim-
ples têm se acomodado em em-
pregos na construção civil ou

Pouca gente pensa o que seria o
cenário de uma região metro-
politana como a Grande São
Paulo sem a existência das la-
vanderias. E aqui não se fala so-
mente naquelas que funcionam
nas residências. Em média, cada
habitante utiliza 2 quilos de
roupas por dia. Portanto, são 40
mil toneladas de roupa suja e
10% deste volume vai para la-

vanderias profissionais. Paola
Tucunduva preside a Associação
Nacional de Empresas de La-
vanderias (Anel) e mostra que as
lavanderias estão nos hotéis,
hospitais, indústrias, peniten-
ciárias, quartéis e até em cami-
nhões usados em eventos. En-
quanto o processo de mobilida-
de social permanece imune ao
fantasma da inflação, as pessoas

estão mantendo a tendência de
recorrer mais às lavanderias
profissionais, observa a presi-
dente da Anel. Para ela, a espe-
rança é de que a melhoria do
padrão de vida siga o ritmo atual
e que o setor — impulsionado
pelas áreas que contratam seus
serviços — permaneça com o
crescimento de 8% registrado
nos últimos anos. ■

O celular e suas variações como o
smartphone atingiram o máximo
da popularidade. Começamos
2011 com mais de 200 milhões de
celulares no pais e os portais de
conteúdo encontraram o cami-
nho mais curto para difundir in-
formações diretamente aos seus
públicos. A Hands Móbile, em-
presa brasileira que desenvolve
sites e aplicativos, incrementa um
outro ponto forte em seus negó-

cios. Sua meta é crescer 200%
este ano, graças à propaganda es-
tampada nas telinhas dos apare-
lhos de telefonia móvel. Alex Pi-
nheiro, principal executivo da
empresa, está atento ao fato de
80% dos aparelhos serem pré-
pagos. As mensagens publicitá-
rias e as estratégias de marketing
devem se adequar à esta realidade
onde o consumidor emergente dá
o tom nas decisões de compra. ■

Páscoa é uma boa chance para
quem busca uma renda extra e
sabe fazer ovos de chocolate. A
produção nacional supera as
300 mil toneladas por ano e as
cozinhas fora do esquema in-
dustrial respondem por 30%
deste volume. Mariângela de
Araújo, professora da Univer-
sidade Guarulhos, recomenda
que o produto seja elaborado
com barras de chocolate for-
necidas por indústrias concei-
tuadas. Mariângela também é
nutricionista e defende ainda
pleno cuidado com utensílios e
higiene pessoal. ■

Uma boa fonte
de renda

Brasileiro gosta de ir ao exterior, mas prefere roteiro curto

Habitantes da Grande São Paulo sujam 40 mil toneladas de roupas por dia

Telefonia móvel atinge todos os públicos

Ovo de Páscoa exige cuidados

nas áreas de limpe-
za. Quem não possui
preparo recebe trei-
namento especial.
Rui Monteiro Mar-
ques, presidente do
Sindicato das Em-
presas de Asseio e
Conservação no Es-
tado de São Paulo,
revela perder mão de
obra para as cons-
trutoras porque o
mercado imobiliário
está em alta. Ainda

assim o setor emprega mais de
320 mil pessoas com predomi-
nância de 90% de mulheres.
Quem recorre à esta mão de
obra são principalmente as in-
dústrias, shoppings e hospitais.
Marques demonstra orgulho ao
comentar que as 2 mil empresas
do setor conseguem qualificar
seus trabalhadores sem recur-
sos do governo, utilizando ape-
nas centros de treinamento
próprios e contando com o
apoio do sindicato. ■

Mulheres são maioria nesta área

Na limpeza,
a chance de
conseguir
emprego

Publicidade móvel é a
mensagem do momento

Roupa suja se lava fora de casa.
É coisa para profissional

Ana Maria e o Coelho da Páscoa
O grupo Bimbo, controlador da marca Ana Maria, repete a estratégia
de adaptar produtos tradicionais e participa do mercado sazonal
com o bolinho Ana Maria Páscoa Max Chocolate. Ele combina bolo,
gotas e uma dose tripla de recheio de chocolate cremoso. A quantidade
maior de recheio responde à demanda por chocolate motivada
por esta época do ano. O preço médio é de R$ 1,49 por unidade.
A embalagem traz o coelho da Páscoa e a personagem Ana Maria.

Fotos: divulgação

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  18 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 37.
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