
Os supermercados brasileiros de-
vem ver as vendas de produtos tí-
picos de Natal crescerem menos
em relação a 2011 no período de
festas de final de ano, o mais im-
portante para o setor, com desa-
celeração de vendas de itens im-
portados como consequência do
dólar valorizado.

A associação que representa os
supermercadistas no país, Abras,
estimou que as vendas de produ-
tos natalinos aumentem 14,4%
este ano em termos de volume,
projeção inferior à traçada para o
ano passado, de alta de 15,6%.

Embora a entidade não tenha
uma confirmação das vendas rea-
lizadas em relação às expectati-
vas, os números tendem a ser
“muito próximos” das proje-

ções, segundo o superintenden-
te da Abras, Tiaraju Pires.

A estimativa menos otimista
reflete uma retração nas vendas
de produtos importados que, se-
gundo a entidade, devem subir
7,1% este ano, metade do cresci-
mento esperado para 2011, de
14% no período, em função da
valorização do dólar ante o real.

“Esse movimento já era espe-
rado com a disparada do dólar, e
é a única preocupação... o restan-
te está dentro da normalidade”,
disse Pires.

Dentre os importados, as ven-
das de frutas especiais devem
crescer 11,1%, ante alta de 12,9%
em 2011, enquanto os vinhos de-
vem crescer 8,6%, contra salto
de 12,2% em 2011. Já na cesta de
produtos típicos o maior volume
de vendas deve ser registrado por
peixes congelados, com alta de
19,7% no final do ano, seguido
por cerveja (+18,9%) e refrigeran-
te (+18,5%). Em contrapartida,
os preços desses produtos tam-

bém devem ter elevação ante
2011, liderados por cerveja, com
alta de 15,3%, frango congelado e
refrigerantes, com aumentos de
15,2% e 14,3%, respectivamente.

Vendas crescem em setembro
A Abras também informou que
as vendas reais dos supermerca-
dos brasileiros subiram 4,91%
em setembro na comparação
com o mesmo mês em 2011, en-
quanto em relação a agosto hou-
ve crescimento de 0,21%.

Nos nove meses até setembro,
o setor acumulou alta de 5,5%
nas vendas, em linha com a pre-
visão da associação para o fecha-
do de 2012, de crescimento de
cerca de 5%.

“O resultado vem se manten-
do, com o cenário econômico
não mostrando mudanças signifi-
cativas”, afirmou Pires, citando
taxa de desemprego em baixa e
aumento da massa salarial. “A es-
timativa é manter este patamar e
atingir a meta no ano.” ■

Com os olhos voltados para o
mercado de cloud computing,
que também cresce por aqui, a
IBM lança mais uma ferramenta
para seus clientes brasileiros.
Trata-se do SmartCloud Enter-
prise Plus (SCE+), um serviço
de cloud privado compartilha-
do, voltado principalmente pa-
ra empresas de grande porte.

A novidade é resultado, em
parte, dos investimentos de
US$ 3 bilhões que a companhia
fez em pesquisa & desenvolvi-
mento de novas ferramentas.
“Esse é um mercado com mui-
to potencial.”

“Nossa meta é chegar a US$ 7
bilhões de receita global em
cloud até 2015”, explica Gusta-
vo Annarumma, leader de
cloud computing da IBM para a
América Latina.

A nova ferramenta oferece in-
fraestrutura de tecnologia para
gestão dos diversos setores de
uma companhia de forma inte-
grada, com o apoio da IBM. “Ad-
ministramos o ambiente e assim
as empresas podem direcionar o
tempo, custo e mão de obra que
seriam usados no gerenciamento
da nuvem, para outras priorida-
des do negócio”, explica José
Luis Spagnuolo, diretor de Cloud
Computing da IBM Brasil.

De acordo com Spagnuolo, o
SCE+ atende às necessidades de
empresas de grande porte, já
que permite à administração, fa-
zer o levantamento dos custos

de uso e armazenagem de dados
em nuvem utilizado por depar-
tamento e deixar a gestão dos
dados para IBM. “É voltado para
empresas que precisem de cer-
ca 15 máquinas virtuais, o que
deve significar investimento de
R$ 20 mil mensais, aproximada-
mente”, diz.

Já o SCE, ferramenta da com-
panhia que está há mais tempo
no mercado, é indicado para em-
presas de menor porte, já que
além do custo bastante reduzi-
do e do formato de cobrança do
uso por hora, exige que um fun-
cionário faça todo o monitora-
mento e abasteça o sistema.
“Nesse caso, oferecemos a solu-
ção de gestão, mas a administra-
ção dos dados fica com o clien-
te”, explica o executivo.

Para fazer a armazenagem
dos dados de seus clientes, a
IBM investiu R$ 40 milhões na
ampliação do data center em
Hortolândia (SP), antes de lan-
çar o SCE+. Além da unidade do
interior paulista, a companhia
conta com outros cinco no Ja-
pão, Estados Unidos, Alema-
nha, França e Canadá. “Novos
centros virão em breve”, indica
Annarumma.

De acordo com o executivo, a
unidade de Hortolândia tem ca-
pacidade infinita, já que os in-

vestimentos na ampliação vão
sendo feitos de acordo com o
crescimento da demanda.

Como parte de seu plano de
expansão e ciente da crescente
demanda do mercado, a IBM,
em parceria com a SAP, anun-
ciou em julho o lançamento de
um serviço de outsourcing vol-
tado para bancos de pequeno e
médio porte. “Com ele, as em-

presas podem se concentrar em
sua atividade principal e deixar
a segurança e gestão da informa-
ção conosco”, diz Spagnuolo.

Para se ter uma ideia do poten-
cial desse mercado, levantamen-
to do IDC aponta que os serviços
em nuvem pública, devem movi-
mentar US$ 100 bilhões até 2016
no mundo e US$ 40 bilhões até o
final deste ano. ■

ESTRATÉGIA

Smiles lança voo exclusivo para Nova York

IBM quer US$ 7 bi com
cloud global até 2015

Marcos Issa/Bloomberg

O programa de relacionamento da GOL, o Smile, terá voos exclusivos
para a metrópole americana entre 15 de dezembro e 17 de fevereiro
de 2013. O Smiles acaba de lançar mais uma operação especial aos
seus clientes: o voo exclusivo Smiles para Nova York. A nova operação,
de caráter não regular, já está disponível para compra aos clientes
do programa. O BRASIL ECONÔMICO havia antecipado, em janeiro,
a estratégia da GOL de retomar voos para destinos internacionais.

Chris Ratcliffe/Bloomberg
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Supermercados terão Natal mais fraco este ano

Companhia lança o SCE+ e
mira nos grandes players para
continuar crescendo no Brasil

Vendas de produtos natalinos
devem crescer 14,4% em
volume, abaixo de 2011
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