
Compra de flores e
plantas se populariza
É primavera e 75% da produção e
do comércio de flores ocorre em
São Paulo e é distribuída pelo sis-
tema da Ceagesp para a maioria
dos Estados e alguns países da
América do Sul. Na central de dis-
tribuição, o economista Flavio Go-
das observa o aquecimento da de-
manda, que deve registrar um
avanço de 7% no volume de ven-
das.Todos os meses são comer-
cializadas 4 mil toneladas de flo-
res que geram um faturamento

de R$ 20 milhões. Godas estima
que este resultado tende a ser
maior, porque o poder de compra
da população e a mudança de há-
bitos são incentivo à compra de
flores e plantas. Lembra ele que
há pouco tempo, nas cidades, es-
tes produtos só eram encontrados
em floricultura. Atualmente,
além das feiras livres, existem
pontos de vendas em supermerca-
dos e outros estabelecimentos co-
merciais, o que facilita a compra.

Há vários perfis na classe so-
cial emergente e as pessoas
não se preocupam em seguir
padrões já estipulados. Temos
85,1% da população formando
este público, comenta Paulo
Zoega, diretor-presidente da
QG Propaganda, que junto
com a Firmenich, especializa-
da em aromas e fragrâncias,
encomendou pesquisa ao Insti-
tuto CPM Research. Os dados
que serão divulgados hoje
mostram “As Novas Faces da
Nova Classe Média” que Zoega
diz tratar-se de pessoas com
vontade e necessidades pró-
prias, mesmo que o comporta-
mento cultural ainda retarde
a inserção delas no universo
do consumo. Há, por exem-
plo, um conflito entre o dese-
jo de optar por alimentos natu-
rais e a rotina que as leva a fa-
zer uso de alimentos industria-

lizados e de preparação rápida
e prática. Foram ouvidas mu-
lheres com idade entre 20 e 45
anos nas cidades de São Paulo
e Recife.Não há homogeneida-

de entre elas, categorizadas
na pesquisa como segura pon-
derada, insegura contraditó-
ria, satisfeita atualizada e insa-
tisfeita carente.
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Consumidoras emergentes
sabem muito bem o que desejam

O Brasil do amanhã precisa
de respostas sustentáveis.
É por isso que nós estamos construindo essas respostas
hoje, junto com nossos clientes.

É por isso que desenvolvemos tecnologias que consomem
menos recursos e que vão durar por muito mais tempo.
É por isso que ajudamos nossos clientes a reduzir suas
emissões de CO

2
. E é por isso que buscamos novas respostas

para os desafios atuais por meio de um dos maiores
portfólios ambientais do mundo.

Como resultado, fomos recentemente nomeados a melhor
empresa do nosso setor de negócios pelo Índice Dow Jones
de Sustentabilidade. Também fomos reconhecidos como
a melhor empresa pelo Carbon Disclosure Project, o maior
banco de dados independente do planeta a respeito
de informações corporativas em mudanças climáticas.

No entanto, ainda não temos todas as respostas.
É por isso que estamos trabalhando com 190 países,
milhares de cidades e dezenas de milhares de empresas.
No Brasil, contamos com mais de 10 mil colaboradores,
13 fábricas e 6 centros de pesquisa e desenvolvimento
atuando nos setores de energia, indústria e saúde.

Estamos trabalhando juntos, todos os dias, criando
as respostas sustentáveis para o mundo de amanhã.

Siemens, respostas para um futuro sustentável.

siemens.com/answers

Detentora da marca Tio João, a Josapar está levando
ao mercado várias novidades em sua linha de arroz.
Um dos lançamentos é o Tio João 7 Grãos Integrais . A combinação
é feita com arroz integral, trigo, cevada, arroz cateto, aveia, arroz
vermelho e linhaça. Esta mistura resulta em um sabor próprio
para a feitura de pratos em ocasiões especiais. O produto chega
ao mercado varejista disponível em embalagens de 500 gramas.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 25.
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