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"Não acreditamos que 2012 seja pior 
que 2011, pelo menos para o Brasil" desta
ca Rodolfo Manfredini, economista-chefe 
da consultoria GS&MD - Gouvêa de Sou
za. As projeções dos analistas de mercado 
divulgadas pelo Boletim Focus (do Banco 
Central), em abril, indicam que a econo
mia brasileira deve atingir perto de 3,2% 
em 2012. Manfredini considera a ativida
de econômica em "marcha lenta" no iní
cio deste ano, induzida pela perda de fô
lego da economia doméstica no segundo 
semestre de 2011. "Contudo, isso colabora 
para bons cenários para o varejo de forma 
geral, setor que cresce acima do PIB desde 
2004" destaca o economista. "Além disso, 
algumas das importantes variáveis do con
sumo, como taxa de desemprego, cresci
mento da massa salarial, índice de confian
ça do consumidor em alta e, finalmente, 
a expansão do crédito, devem sustentar o 
consumo das famílias e, por consequên
cia, o setor varejista" completa. 

Em janeiro e fevereiro de 2012, o setor 
varejista acumulou acréscimo de 8,7% 
em relação ao mesmo bimestre de 2011, 
com destaque para equipamentos e ma
teriais de escritório, informática e comu
nicação (alta de 26,6%), móveis e eletro
domésticos (3,3%). "Outra boa novidade, 
em 2012, é o aumento do ritmo de ven
das do segmento de hipermercados, su
permercados, produtos alimentícios, be
bidas e fumo (11,8%), que correspondem 

a cerca de 40% do índice geral da Pesqui
sa Geral do Comércio (PMC) do Ibope" 
diz Manfredini. 

Medidas de política econômica devem 
provocar retomada das atividades econô
micas e dos investimentos. A primeira foi 
a mudança na rentabilidade da poupan
ça, cujos rendimentos foram atrelados à 
taxa básica de juros (Selic). Espera-se, 
ainda, a redução da alíquota do IOF, ele
vada de 1,5% para 3% há um ano, com o 
objetivo de moderar o consumo e de frear 
a inflação. "Claro que os rumos da crise 
europeia também preocupam devido ao 
impacto negativo nas exportações e cré
dito, porém nada sinaliza para uma i m 
portante desaceleração chinesa, um dos 
principais fatores que contribuem para 
a dinâmica da atividade econômica bra
sileira" analisa o CEO do Grupo Pão de 
Açúcar, Eneas Pestana. 

Para João Batista Ciaco, diretor de pu
blicidade e marketing de relacionamento 
da Fiat, o Brasil deve manter a curva de 
evolução, com investimentos chegando 
a diferentes mercados e impulsionan
do, inclusive, o mercado publicitário. 
"Acredito que a palavra de ordem para 
2012 seja 'cautela! Não ouço conversas 
sobre freio nos investimentos publici
tários, mas acho que as ações tendem 
a ser mais assertivas, com a preocupa
ção em desenvolver novas metodolo
gias de mensuração e indicadores de 

eficiência que serão fundamentais no 
momento de decisão dos investimen
tos" completa Ciaco. Ele ressalta que, 
para a Fiat, este ano será de muitos lan
çamentos e novidades. 

Na visão de Douglas Costa, head de 
marketing e relações com o mercado do 
Grupo Petrópolis, a expectativa é de que 
o País continue a caminhar para o desen
volvimento e supere a crise mundial. "O 
nível de consumo seguirá aumentando e o 
nosso setor (bebidas) se beneficiará desse 
desempenho durante muitos anos ainda" 
acredita o executivo. Entre as agências de 
publicidade, o clima é de otimismo com 
cautela, tomando por base as projeções 
de maior índice do PIB para este e o pró
ximo ano (leia matéria à pág. 11). 

Efeito Copa 
De acordo com dados do Ministério 

do Esporte, a Copa do Mundo deve agre
gar, aproximadamente, R$ 183,2 bilhões 
ao PIB brasileiro até 2019 (ou seja 0,4% 
ao ano), com R$ 47,5 bilhões em investi
mentos em infraestrutura, gastos incre
mentais dos turistas, além de mais con
sumo das famílias, e dos R$ 135,7 bilhões 
de recirculação de dinheiro na economia, 
incremento do turismo e do uso de está
dios após o evento. 

Simone Bernardino, assessora econô
mica da FecomercioSP, destaca as grandes 
redes hoteleiras, como Meliá Internacional, 

que confirmaram investimentos robustos 
apostando na Copa de 2014. "Na área ae
roportuária, as concessionárias que arre
mataram a concessão via leilões garanti
ram investir quase R$ 3 bilhões até a Co
pa em três aeroportos (Guarulhos, Viraco-
pos e Brasília). A Solaris Brasil, locadora de 
equipamentos para a indústria, constru
ção e serviços — de olho nos megaeven-
tos esportivos —, anunciou investimen
tos em equipamentos" cita a economista. 

O Mundial da Fifa contribuirá para 
maior movimentação na área de TI , nos 
próximos anos. Porém, menos de 5% das 
instituições públicas terão a Copa do Mun
do como prioridade de TI ainda em 2012, 
segundo a I D C A criação do centro de 
transmissão digital exigida pela Fifa será 
um dos grandes impulsionadores às ven
das de servidores e storage para abastecer 
as centrais de monitoramento das cidades 
que terão de armazenar e processar grande 
quantidade de imagens. As maiores opor
tunidades, em 2012, estarão nos merca
dos de equipamentos e serviços de teleco
municações, conforme relatório da I D C 

Em cena estarão ainda os patrocina
dores. A Coca-Cola é um deles — não só 
da Copa, mas também dos Jogos Olím
picos de 2016. "Esperamos viver um mo
mento único de crescimento nos 70 anos 
de história no Brasil" afirma José Octa
vio Reyes, presidente da Coca-Cola para 
a América Latina. 

O Índice Nacional de Vendas, divulgado 
mensalmente pela Associação 
Brasileira de Supermercados 
(Abras), indica uma alta de 8,26% (já 
deflacionados pelo IPCA do IBGE) no 
primeiro trimestre em comparação ao 
mesmo período de 2011, com destaque 
para o mês de março. "0 crescimento 
das vendas no mês de março (de 7,32% 
em relação a fevereiro de 2012 se 
explica por dois motivos: pelo efeito 
calendário, pois são 31 dias contra 
29, e por boa parte das compras de 
itens de Páscoa, comemorada na 
primeira semana de abril de 2012. 
Já no acumulado, a tendência de 
crescimento permanece", comenta 
Sussumu Honda, presidente da Abras. 
Para ele, esta alta não deve se 
manter nos meses seguintes, mas a 
expectativa é positiva, principalmente 
considerando as medidas do governo 
de redução de taxas de juros e política 
de importação. Honda acredita que o 
nível de inflação estará sob controle, 
pelo menos até meados deste ano, 
além de o Brasil apresentar boa safra, 
alta demanda e preços estáveis. 
0 Grupo Pão de Açúcar conseguiu 
alcançar os objetivos traçados, 
superando o guidance de R$ 50 bilhões 
em vendas brutas em 2011, segundo 
o CEO Eneas Pestana. "Sabemos que 
os desafios continuam para 2012 e 
queremos garantir a continuidade 
da expansão sustentável do grupo", 
afirma. A companhia passou, no ano 
passado, por processo de consolidação 
operacional, quando finalizou a 
conversão das 221 lojas CompreBem 
e Sendas, e revisou o modelo de 
gestão do formato de atacado de 

autosserviço, o Assaí. Revisou também 
a gestão e o posicionamento do formato 
de proximidade (Extra Fácil para Mini 
Mercado Extra). 
0 grupo continua o processo de 
integração de Ponto Frio e Casas Bahia, 
além de adequar o sortimento de todos 
os formatos, visando principalmente 
atender à demanda das classes 
socioeconômicas em ascensão, e abrir 
novas lojas de todas as bandeiras. 
A Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP) entende 
que os resultados neste ano podem 
surpreender. "0 varejo da Região 
Metropolitana de São Paulo segue em 
ritmo positivo e acumula no bimestre 
taxa de crescimento de 2,8% em relação 
a 2011", afirma Simone Bernardino, 
assessora econômica da entidade. 

As atividades de comércio eletrônico, 
eletrodomésticos e eletrônicos, 
supermercados e lojas de móveis 
e decoração vêm apresentando 
crescimento acima da média do varejo. 
0 melhor desempenho das lojas de 
eletrodomésticos e eletrônicos, 
segundo Simone, "está ligado à 
política de desoneração para esses 
produtos, o que está produzindo 
impacto positivo até acima do 
esperado. Além disso, as mudanças 
na política monetária e as medidas 
de estímulo ao consumo, somadas 
ao aumento do salário mínimo, 
continuidade dos índices positivos 
de emprego e renda têm ajudado a 
sustentar a curva ascendente das 
vendas do varejo", explica Simone. 
0 comércio eletrônico também mantém 
a tendência crescente. A Pesquisa 

Conjuntural do Comércio Varejista da 
FecomercioSP mostra que o comércio 
eletrônico cresceu 43% nos dois 
primeiros meses em comparação a 
igual 2011. "0 e-commerce cresce 
independente das crises, a taxas de 
25% a 40% ao ano", aponta Ludovino 
Lopes, presidente da Camara-e.net. 
Nos seus cálculos, o setor deverá ter 
faturamento de R$ 23,4 bilhões em 
2012, aplicando-se a média de 25% para 
a expansão—em 2011 cresceu 26% 
sobre 2010. Lopes lembra que 2010 foi 
ano de Copa do Mundo, com alto volume 
de vendas de televisores. Em 2012 há 
Olimpíada em Londres, que também deve 
elevar as vendas de televisores. Para 
Lopes, a queda de inflação e dos juros 
pode facilitar a expansão das classes 
C e D como públicos emergentes do 
comércio eletrônico. 
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http://Camara-e.net
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Agências e anunciantes, São Paulo, p. 6-10, 28 maio 2012.




