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Fonte: Data Popular a partir de cruzamentos das PNADs/IBGE; *Pesquisa feita pela Data Popular que ouviu 4 mil pessoas no país no terceiro trimestre

A vida e as compras 
Percepção do consumidor brasileiro sobre qualidade de vida e intenção de compras *

A vida melhorou ou piorou no último ano? - em %  
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A vida vai melhorar ou piorar no próximo ano? - em %  
Retrato do consumidor brasileiro de 50 a 65 anos 

População – em milhões
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foi o crescimento
de 2002 para 2012

da população urbana entre 50 e 65 anos têm acesso à
internet em 2012
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Além dos 50, dinheiro, liberdade e produto de beleza
De São Paulo

O grupo de brasileiros entre 50 e
65 anos, faixa etária ainda pouco
lembrada em campanhas publici-
tárias de produtos de consumo,
cresceu 53% nos últimos dez anos.
Soma 30,7 milhões de pessoas, cu-
ja massa de renda é de quase R$ 50
bilhões, valor 71% maior do que o
registrado em 2002.

“Esse consumidor já ficou ina-
dimplente, agora é mais criterio-

so nas compras, menos irrespon-
sável. Aprendeu com os erros do
p a s s a d o”, diz Renato Meirelles,
sócio-diretor da Data Popular,
que usou o INPC como deflator.

Fernando Piccinini Jr, sócio da
agência de publicidade R i n o, co-
ordenou uma pesquisa, termina-
da em agosto, para traçar o perfil
dos brasileiros na faixa dos 50
anos. Foram 260 entrevistas, com
pessoas entre 47 e 53 anos. No
campo do consumo, a pesquisa

apurou que um terço dos brasi-
leiros com idade próxima dos 50
gasta mais tempo e dinheiro cui-
dando da aparência do que
quando jovem. E 87% pretendem
gastar mais com a vaidade nos
próximos 10 anos.

“Para 43% deles, é a melhor
época da vida”, disse Piccinini.
Ele lembra que a expectativa de
vida do brasileiro aumentou em
11 anos, “mas o sentimento é que
os 50 são os novos 30.”

A maioria dos brasileiros aci-
ma de 50 anos, segundo a pes-
quisa da Rino, sente-se mais se-
gura, mais livre, é dona de si. Para
84% dos entrevistados, o que im-
porta é ter uma vida saudável; e
estabilidade econômica é impor-
tante para 58%. São avessos a
oportunismos e intolerantes
com comportamentos antiéticos
— 83% discordam da afirmação
“levar vantagem é válido neste
mundo competitivo”. (CM)

C o m p o r t a m e n to Maioria dos consumidores entre 18 e 65 anos diz que vida vai melhorar nos próximos 12 meses

Brasileiro está otimista e planeja compras
Cynthia Malta
De São Paulo

A maioria da população, entre
18 e 65 anos, está otimista e pla-
neja as próximas compras. A per-
cepção, em todas as classes de
renda, é de que a vida melhorou e
que vai melhorar ainda mais nos
próximos 12 meses. E na lista dos
objetos de desejo, o topo é ocupa-
do por celular, televisão e carro.

O brasileiro, em geral, é oti-
mista, mas uma pesquisa realiza-
da pela Data Popular no terceiro
trimestre mostra que o grau de
satisfação está bem alto. “A classe
A é mais otimista quando per-
guntamos sobre o último ano e a
as classes C e D apostam mais no
f u t u r o”, diz Renato Meirelles, só-
cio-diretor da consultoria.

Para 93% da população entre
18 e 34 anos, em todas as faixas
de renda, o futuro próximo é
cor-de-rosa. O percentual tam-
bém chama atenção entre os
brasileiros de 35 a 49 anos (91%)
e 50 a 65 anos (84%). Foram ou-
vidas 4 mil pessoas, nas ruas de
71 cidades, nas cinco regiões do
país. E com 100 pessoas foram
feitas entrevistas mais longas,
informou Meirelles.

O otimismo tem fundamento:
a renda continua subindo, o de-
semprego está baixo e há sinais
de que o ritmo de expansão da
economia em 2013 será maior.
O economista Luiz Carlos Men-
donça de Barros, estrategista-
chefe da Quest Investimentos e
ex-ministro das Comunicações,
disse recentemente que a renda
média do brasileiro terá cresci-
do 4,5% ao ano, entre 1994 e
2014, quando termina o manda-
to da presidente Dilma Rousseff.
A presidente tem justamente an-
corado a estratégia de expansão
da economia com estímulos ao
consumo — de carros de passeio

a fogões, geladeiras e máquinas
de lavar roupa, por exemplo.

O consumidor tem respondi-
do. A estimativa dos fabricantes
de veículos é de um crescimento
de 5% nas vendas deste ano, em
relação a 2011. O presidente da
Electrolux na América Latina,
Ruy Hirschheimer, disse recente-
mente ao Va l o r que espera um
Natal com vendas entre 8% e 10%
maiores no país.

Fabricantes de produtos de hi-
giene, cosméticos, limpeza do-
méstica — como a brasileira Na -
tura e as multinacionais Unilever
e Procter & Gamble — já vêm re-
gistrando expansão nas vendas e
anunciaram resultados expressi-
vos no terceiro trimestre no país.
E mesmo as varejistas de moda —
R e n n e r, Arezzo e Marisa, por
exemplo — , que haviam mostra-
do balanços mais fracos no se-
gundo trimestre, voltaram a
mostrar desempenho vigoroso
de julho a setembro. A inadim-
plência do consumidor, cuja taxa
chegou a inibir novas compras
neste ano, dá sinais de recuo.
“Sentimos que a renda continua
a crescer e a inadimplência está
c a i n d o”, disse José Galló , em tele-
conferência com analistas na
quarta-feira da semana passada.

Para os próximos 12 meses, se-
gundo a pesquisa da Data Popu-
lar, a maior parte dos consumi-
dores planeja comprar telefone
celular, TV ou carro.

Os objetos de desejo variam
conforme a faixa etária, mas não
muito. Viagens pelo Brasil e para
o exterior, notebooks e tablets
aparecem nos planos de inten-
ção de compras dos consumido-
res de todas as idades, em maior
ou menor grau. Meirelles vai
apresentar a pesquisa no 1º Fó-
rum Novo Brasil: Vozes da Classe
Média, na próxima semana em
São Paulo.

ELAINE THOMPSON/AP

Schultz, presidente da cafeteria, que entrou nos negócios de sucos e pães

C a fet e r i a s
Adriana Mattos
De São Paulo

Maior rede de cafeterias do
mundo, a americana Starbucks
está no centro de uma discussão
que veio parar no Brasil. O presi-
dente mundial da companhia,
Howard Schultz, o executivo que
salvou a empresa de uma grave
crise quatro anos atrás, comen-
tou na manhã de ontem, em
apresentação num evento em
São Paulo, as críticas que têm si-
do feitas à atual estratégia de
crescimento da empresa — algo
que divide opiniões e tem gera-
do dúvidas no mercado.

Para alguns analistas, a Starbu-
cks está se arriscando demais ao
entrar em dois novos negócios de
uma só vez — as áreas de sucos e
pães — em tão curto espaço de
tempo. Para outros especialistas, a
Starbucks precisa complementar o
seu portfólio de produtos à venda,
para ampliar a receita por loja, e

exatamente por isso, precisou en-
trar em dois novos negócios num
espaço de cerca de seis meses.

A questão repercutiu no preço
das ações que caíram 3% no dia em
que a rede anunciou a aquisição da
panificadora La Boulange, em ju-
nho, por US$ 100 milhões. Meses
antes, em novembro de 2011, por
US$ 30 milhões, a Starbucks com-
prou a empresa de sucos Evolution
Fresh, que promete fabricar a bebi-
da sem o sabor pausteurizado dos
sucos prontos, ressaltou Schultz,
ao comentar as aquisições.

Para o presidente da Starbucks
— que não deixa de admitir que, al-
gumas vezes, a empresa errou por
arrogância — a decisão de diversi-
ficar os negócios é caminho sem
volta. E acontece embasado em um
projeto, defende ele, com US$ 13
bilhões de receita anual e 18 mil
cafeterias no mundo. “Por muitos
anos nosso negócio tem sido fazer
o melhor café. É a nossa paixão.
Mas no ano passado compramos
uma empresa de suco que criou al-
go que não existe no mercado. E

compramos uma panificadora e
abriremos lojas de pães”, disse.

“O ambiente é competitivo e a
concorrência está feroz. Não va-
mos deixar uma pedra no mes-
mo lugar”, afirma ele, durante
apresentação gravada e transmi-
tida de Nova York ontem.

A lógica é óbvia. Com novos su-
cos com o apelo da linha saudável
e pães finos, só encontrados em lo-
jas especializadas, a empresa vai
vender o que poucos têm e pode
cobrar por isso, ou seja, pode ope-
rar com margens de lucro mais al-
tas. Para os mais descrentes, po-
rém, é pouco provável que a em-
presa consiga repetir o sucesso da
marca de cafés instantâneo Via,
um exemplo de projeto defendido
por Howard e que deu resultados.
Isso porque a empresa entra numa
seara que nada tem a ver com ca-
fés, o foco da operação da rede,
afirmam os analistas.

“O projeto dos pães e dos sucos
estão baseados na estratégia
multi-canal da Starbucks. A lógi-
ca por trás disso parece ser o su-

cesso da Via Starbucks”, escrevem
em relatório Howard Penney e
Rory Green, analistas da Hedgeye
Risk Management. “O risco, no
caso de produtos dos pães da La
Boulange, é que a estratégia da
marca Via foi bem sucedida, mas
que o sucesso não pode transferir
para uma oferta de marca que
não é da Starbucks. Pode levar
mais tempo do que o esperado
para a marca ressoar em nível na-
cional”, dizem os analistas.

Shultz evita comentar críticas,
ressalta as decisões tomadas em
sua gestão e diz que quer criar um
espaço de “saúde e bem estar” na
Starbucks. Sobre o Brasil, ele não
fez comentários. Neste ano, foram
abertas 22 lojas da empresa. Em
2011, foram 8 inaugurações, me-
nos da metade de 2012. No total
são 53 pontos da Starbucks no
país. A operação, trazida por Ma-
ria Luisa Rodenbeck, é controlada
hoje pelos americanos. Não há da-
dos no balaço trimestral da em-
presa dos resultados no país e a
empresa não comenta o assunto.

Starbucks defende diversificação

Via Varejo projeta alta de vendas de até 9,5%
C o m é rc i o
Guilherme Serodio
Do Rio

O presidente do conselho da
holding Via Varejo, Michael
Klein, espera um crescimento de
vendas de 9% a 9,5% no último
trimestre do ano. A companhia é
dona das redes Casas Bahia e
Ponto Frio e é controlada pelo
Grupo Pão de Açúcar. “Acredita -
mos que o último trimestre vai
dar uma puxada nas vendas e
melhorar o balanço dos outros
nove meses”, disse Klein durante
a inauguração da primeira loja
da Casas Bahia na favela carioca

da Rocinha, zona sul da cidade.
De janeiro a setembro, a recei-

ta bruta de vendas da Via Varejo
somou R$ 18,6 bilhões, um au-
mento de 8,2% em relação a igual
período do ano passado. A recei-
ta líquida subiu 9,1%, para
R$ 16,2 bilhões. A projeção da
companhia é fechar o ano com
vendas brutas de R$ 25,7 bilhões.

A redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
da linha branca foi um fator im-
portante para impulsionar o re-
sultado. Em função do estímulo,
as vendas de eletrodomésticos li-
nha branca cresceram entre 10%
e 12% até setembro sobre 2011.

A Via Varejo abriu 16 lojas em

nove Estados este ano e espera
inaugurar outras 10 a 12 unida-
des até o fim do ano. Um dos ob-
jetivos do grupo é aumentar a
presença da bandeira Casas Ba-
hia no Nordeste do país, região
que tem apresentado um cresci-
mento acima da média nacional.

Para atender ao aumento da re-
de, a Via Varejo investiu R$ 10 mi-
lhões em logística nos nove pri-
meiros meses do ano. Klein disse
que a empresa vai investir em no-
vos centros de distribuição no mé-
dio prazo, sem precisar o período.

O empresário negou que haja
uma negociação em curso para
um novo acordo de acionistas
dentro da Via Varejo. “Nós esta-

mos com um contrato bom.
Acreditamos no contrato, con-
fiamos nos sócios e estamos sim-
plesmente seguindo como man-
da o papel. O figurino vai ser se-
g u i d o”, disse.

Segundo ele, a mudança no co-
mando da holding que deve
ocorrer este mês é natural e já es-
tava prevista no acordo de acio-
nistas. No dia 22, seu filho, Ra-
phael Klein, será substituído na
presidência da Via Varejo por um
executivo a ser indicado pelo
Grupo Pão de Açúcar. “Quando
foi assinado o contrato, dois anos
atrás, já sabíamos que seria colo-
cada uma presidência profissio-
nal”, frisou Klein.

STJ suspende falência da Vasp
Av i a ç ã o
Alberto Komatsu
De São Paulo

O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) divulgou ontem uma decisão
que suspende a falência da Va s p,
decretada em setembro de 2008
pela 1ª Vara de Falências e Recupe-
rações Judiciais de São Paulo. Com
isso, a empresa deve voltar à recu-
peração judicial, condição em que
entrou em agosto de 2006. A dívi-
da total da companhia, segundo
estimativas, oscila entre R$ 3,5 bi-
lhões e R$ 5 bilhões.

A decisão do STJ, assinada pelo
ministro Massami Uyeda, foi to-
mada em 15 de outubro, mas só foi

divulgada publicamente ontem.
“A decisão do STJ, para os ex-

trabalhadores da Vasp, é total-
mente neutra, porque não afeta a
ação civil pública que adjudicou
a fazenda e outros bens do Wag-
ner Canhedo [ex-presidente e
controlador da Vasp]”, afirmou o
advogado de cerca de 800 ex-
funcionários da Vasp, Carlos Du-
que Estrada, referindo-se à ação
civil pública que permitiu a ven-
da de ativos da família Canhedo
para pagamento de dívidas tra-
balhistas. Segundo o advogado,
o débito total com os trabalha-
dores chega a R$ 1 bilhão. Segun-
do informação publicada no site
do advogado, ainda cabem re-
cursos da decisão do STJ.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7 nov. 2012, Empresas, p. B4.




