
O Brasil é, e continuará sendo,
o principal mercado para as
maiores empresas de bens de
consumo no mundo. A constata-
ção é do vice-presidente sênior
da consultoria Booz&Company,
Peter Mensing. “E nem a atual
crise econômica desviará estes
investimentos do país”, diz. Ele
coloca o consumo brasileiro em
vantagem sobre os parceiros do
Brics (Brasil, Rússia, Índia Chi-
na e África do Sul), mas destaca
a prioridade de investimentos
do governo na demanda inter-
na — liderada pela classe C. Em
entrevista ao BRASIL ECONÔMICO,
Mensing também discute o fim
da confiança nas economias
americana e europeia.

O que falta ao Brasil para se
tornar um dos líderes mundiais
em mercado consumidor?
O Brasil já é muito importante.
Veremos um crescimento forte

e constante do país nos próxi-
mos 20, 30 anos. Há também
uma evolução demográfica favo-
rável e esta é uma previsão mui-
to atraente às empresas de bens
de consumo. Americanos, por
exemplo, olham primeiro para
o Brasil, já que o país ainda não
chegou ao pico de desenvolvi-
mento, ao contrário da Europa.

E como concorrer com China
e Índia, por exemplo?
Claro que as grandes multinacio-
nais estão olhando os países do
Brics sob uma perspectiva dife-
rente. A China, no entanto, é
um mercado difícil, mesmo
com 1,3 bilhão de consumido-
res potenciais. Lá, o mercado de
luxo cresce rapidamente, mas o
setor de alimentos enfrenta difi-
culdades. Ou seja, na China po-
de-se crescer, mas sem grandes
lucros. Nossos clientes do setor
de consumo estão animados
com as oportunidades por aqui
e estudam novas instalações.

A evolução do mercado
consumidor depende mais do
setor público ou privado?
Dos dois. É importante que o go-
verno crie as condições ideais
para as empresas. O Brasil se di-
ferencia e mostra-se à frente
dos parceiros do Brics porque
tem uma longa tradição em-
preendedora do setor privado.
A principal tarefa pública é me-
lhorar a infraestrutura, e isso de-
ve ser um compromisso. Afinal,
é a continuidade que traz coope-
ração de outros países, com
uma visão de longo prazo.

A crise na Europa pode
impedir avanço do Brasil?
A crise na Zona do Euro poderá
afetar o Brasil, mas o desempe-
nho do país ainda estará acima
do de outras economias. Po-
rém, as nações do Brics preci-

sam investir no desenvolvimen-
to de sua demanda interna. A
China já fez isto em sua infraes-
trutura, e isto é necessário no
Brasil. Na Europa, o sentimento
que prevalece é excluir a Grécia
da Zona do Euro, uma ilusão. Se
gregos deixam o Euro ou a
União Europeia (UE), sua econo-
mia recuaria entre 40% e 50%
no ano seguinte, e até 20% nos
próximos anos. A economia é
movida por confiança, e esta só
diminui nessa situação.

Qual o peso da confiança na
expansão do consumo?
Com a crise financeira de 2008,
será um longo processo recupe-
rá-la. Antes, o consumidor nos
EUA esbanjava confiança, mas
com base na quantidade de cré-
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Senado aprova lei que torna crime a direção
sob efeito de álcool, em qualquer quantidade
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ORÇAMENTO

FGTS terá R$ 43,9 bilhões
para investir no ano que vem

Dirigir sob efeito de álcool ou outra droga no sangue, independentemente
da quantidade, pode virar crime. A Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) do Senado aprovou ontem o projeto de lei que criminaliza o
condutor de veículo que dirige alcoolizado. A proposta, que foi aprovada
em caráter terminativo, isto é, não precisa ser submetida ao plenário do
Senado, seguirá para votação da Câmara dos Deputados. ABr

“Mesmo com crise
mundial, Brasil atrai
investimentos”

“

“

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) terá R$ 43,9 bilhões
à disposição no próximo ano para investir em habitação, saneamento e
infraestrutura. O valor consta do orçamento do FGTS, aprovado pelo
Conselho Curador do Fundo. A maior parte do orçamento, R$ 26
bilhões, está destinada ao financiamento habitacional. As obras de
saneamento e infraestrutura contarão com R$ 10 bilhões. ABr

Especialista em consumo diz que mercado nacional é o mais
atrativo do Brics e tende a ser até mais promissor que o europeu

BRASIL

Há uma regra
no mercado de
consumo que
diz para nunca
extrapolar. Ou seja,
nunca abuse
de suas projeções

As nações do Brics
precisam investir no
desenvolvimento de
sua demanda interna.
A China já fez isto
com a infraestrutura
e o mesmo é
necessário no Brasil

Divulgação

ENTREVISTA PETER MENSING Vice-presidente sênior da consultoria Booz&Company
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CONFIANÇA DO CONSUMIDOR EM 2011

Fonte: Nielsen, pesquisa com 28 mil internautas em 56 países     
Obs. Abaixo de 100 pontos indica pessimismo

Brasil é líder na América Latina. Índia lidera o ranking mundial, em pontos.
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O ministro Luiz Fux, relator
das ações que levaram a Lei da
Ficha Limpa novamente à pau-
ta do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), votou ontem pela
constitucionalidade da norma.

No entanto, o julgamento foi
interrompido por pedido de
vista do ministro Joaquim Bar-
bosa, segundo ele, pelo avan-
ço da hora.

Em seu voto, Fux defendeu
que a presunção de inocência
até decisão definitiva não faz
sentido no direito eleitoral. Ele
também entendeu que as restri-

ções trazidas com a aprovação
da lei no ano passado são ape-
nas condições para a elegibilida-
de e devem ser seguidas por to-
dos que quiserem se candidatar
a um cargo eletivo.

O relator também disse que a
lei não viola o princípio consti-
tucional que determina que ne-
nhuma lei pode retroagir para

prejudicar alguém. “A Lei da Fi-
cha Limpa é a imposição de um
novo requisito para que o cida-
dão possa se candidatar. Não se
confunde com agravamento de
pena”, ressaltou. Ele defendeu
ainda que é constitucional o au-
mento de prazo de inelegibilida-
de de cinco anos para oito anos
e declarou que o candidato é
que deve se adequar à lei.

Outro ponto polêmico da lei
abordado por Fux é o que diz
que a condenação criminal por
órgão colegiado é suficiente pa-
ra tornar o político inelegível.
De acordo com Fux, neste caso
não se aplica o princípio da pre-
sunção de inocência, contido
na Constituição Federal, que
diz que ninguém pode ser consi-
derado culpado até decisão defi-
nitiva da Justiça. “É razoável a
expectativa de candidatura de
um individuo já condenado por
decisão colegiada? A resposta é
negativa”, afirmou.

Para Fux, não há consenso
na comunidade jurídica sobre
a extensão do conceito de pre-
sunção de inocência para além
da esfera penal. “Nesse caso,
ou bem se realinha a interpre-
tação da presunção de inocên-
cia de acordo com o desejo do
povo brasileiro, ou se desauto-
riza a Constituição.”

O ministro também enten-
deu que todas as causas de ine-
legibilidade contidas na lei con-
têm importante conteúdo de re-
provação social. “A liberdade
individual de se candidatar não
supera os benefícios socialmen-
te desejados em termos de mo-
ralidade e probidade de exercí-
cio do cargo público. Ademais,
não estão em ponderação a mo-
ralidade de um lado e os direi-
tos políticos do outro. Ao lado
da moralidade está a própria de-
mocracia”. ■ ABr

Apesar da crise financeira inter-
nacional, que gera cautela na de-
cisão de compra dos consumido-
res, o comércio varejista brasi-
leiro deve fechar 2011 com cres-
cimento de 6% nas vendas so-
bre 2010 — somente no Natal a
expansão prevista é de 4,2%. Es-
se é o cenário mais provável pa-

ra este ano, segundo análise da
consultoria Austin Rating feita
com base em dados da Pesquisa
Mensal do Comércio (PMC), do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).

As projeções, segundo a con-
sultoria, têm como premissa bá-
sica a expansão do crédito, con-
tinuidade do aumento do nível
de emprego e renda, impacto
adicional de R$ 20,6 bilhões do
13º sobre o total de 2010 (R$ 102

bilhões) na economia, além da
recente trajetória de queda do
juro e da deterioração do real,
que inibe as importações.

A Austin traça também um ce-
nário mais otimista, cuja proba-
bilidade é de 15%, de avanço de
10,2% nas vendas do ano, com
alta de 12,3% no Natal. Já em
um cenário pessimista (5% de
chance), os aumentos seriam
de 3,9% e 2,7%, respectivamen-
te. ■ Redação

dito e hipotecas baratas ofereci-
das pelos bancos. Há uma regra
no mercado de consumo que
diz para nunca extrapolar uma
tendência. Hoje os americanos
não confiam nos bancos e, prin-
cipalmente, nos políticos.

Que tipo de produtos podem
ser mais consumidos no Brasil?
Historicamente, o item com
mais avanços na vida dos consu-
midores é sua dieta. Aparelhos
eletrônicos, como smartpho-
nes, têm sido muito procurados
em mercados mais pobres, co-
mo África. Produtos de luxo se-
rão cada vez mais importantes
no mercado brasileiro. As clas-
ses A e B estão crescendo, mas é
a classe C que aparece com gran-
de movimento. ■

JUSTIÇA

MinistérioPúblico vai recorrer de decisão
que autoriza construção de Belo Monte

Rodrigo Capote

STF adia Lei da Ficha Limpa

Cenário é positivo para comércio

PREÇOSAOCONSUMIDOR

Inflaçãoda cidade de São Paulo sobe para
0,53% na primeira leitura de novembro

Fux pediu a constitucionalidade
da norma, mas Joaquim Barbosa
pediu vistas para votar a regra

Apesar da cautela diante da
crise, vendas do varejo devem
crescer mais de 6% em 2011

O Ministério Público Federal (MPF) vai recorrer da decisão do Tribunal
Regional da 1ª Região (TRF-1), que validou o decreto de autorização
da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu (PA),
sem a consulta prévia aos povos indígenas da região. Em nota,
o MPF informou que vai ao Supremo Tribunal Federal (STF) “pelo
direito dos povos indígenas de serem consultados”. ABr

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo subiu para 0,53%
na primeira quadrissemana de novembro, contra 0,39% no mês de
outubro, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
(Fipe). A alta foi puxada, principalmente, por alimentação, cuja inflação
passou de 0,53% na leitura anterior para 0,74% nesta. Os custos
das Despesas pessoais também subiram, de 0,8% para 0,91%. Reuters

Consultoria Austin
Rating projeta
expansão de 4,2%
nas vendas de Natal
em relação a 2010

Henrique Manreza

Mensing,daBooz&Company:
“nossosclientesnosetorde

consumoestãoanimadoscom
asoportunidadesdomercado
brasileiroequereminvestir
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 8-9.
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