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Desde 2007, ano em que teve início o se-
gundo mandato presidencial de Luiz Iná-

cio Lula da Silva, os índices de vendas do va-
rejo, já historicamente superiores, bateram 
com folgas o crescimento anual  registrado 
pelo Produto Interno Bruto do País (veja qua-
dro na página ao lado). Com mais dinhei-
ro no bolso, o brasileiro passou a comprar 
marcas nunca antes experimentadas. O re-
sultado foi uma explosão do consumo — es-
pecialmente de eletrodomésticos, eletroele-
trônicos e automóveis, itens que equivalem 
a 45% da demanda das compras de bens. “O 
consumo cresceu a despeito da crise inter-
nacional. Mas este cenário não se sustenta 
mais”, afirma o professor Claudio Felisoni, 
presidente do conselho do Programa de Ad-
ministração de Varejo da Fundação Institu-
to de Administração (Provar/FIA). 

O sinal amarelo mudou para vermelho 
em 10 de março, quando o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
oficializou o avanço pífio de 0,9% do PIB 
no ano passado — o menor desde 2009, 
quando houve retração de 0,3%.

Em 2013, a expectativa é de um avanço 
bem menor do consumo, em torno de 4% 
— índice modesto mesmo quando compa-
rado ao 5,9% de 2009, menor patamar re-
gistrado nos seis anos anteriores. Mas mar-
cas de setores alavancados pelo compor-
tamento do consumidor ainda estão oti-
mistas. Sobretudo aquelas que enxergam 
na Copa das Confederações uma oportu-
nidade de alavancar vendas. 

Na mira dessas empresas, ainda estão os 
representantes da classe C, um contingen-
te próximo de 104 milhões de pessoas que 
respondem por mais da metade do consu-
mo do País. “Nossa estratégia para o próxi-
mo quinquênio é aprofundar os esforços 
em negócios sociais, com iniciativas para 
promover a geração de oportunidades e 

economia

A hora da verdade
No curto prazo, mercado ainda acredita na força do consumo, mas espera novos investimentos para que o PIB volte a crescer 

Por JANAINA LANGSDORFF jlangsdorff@grupomm.com.br

“Apesar” não é das palavras preferidas 
de Thais Chede. A diretora de publicidade 
da Editora Abril acredita que a superação 
de metas não abre espaço a velhos 
pesares e o termo sequer deveria ser 
incluído em análises sobre os efeitos do 
mercado sobre o setor de mídia em 2012. 
“Tem anos bons e ruins, para revistas e 
para todo mundo, mas a gente tem de 
olhar para frente”, resume a executiva.

Segundo o Projeto Inter-Meios, 
o investimento publicitário em mídia 
cresceu 6,78% e as revistas foram das 
poucas mídias que, no acumulado de 2012 
até novembro, perdeu receita publicitária 
na comparação com o ano anterior: 
-4,47%. Somente Guias e Listas tiveram 
perda maior (-14,90%) e, entre os que 
cresceram, jornais tiveram o aumento 

mais discreto (0,69%). Os impressos estão 
em revisão como um todo e representam, 
entre os meios de comunicação, 
a face mais preocupante do baixo 
desenvolvimento econômico brasileiro. 

“O mercado publicitário foi muito 
cauteloso em 2012, quando um viés de 
varejo atravessou o ano, um setor que não 
é o anunciante clássico de revista”, explica 
Thais. “A indústria automotiva também 
teve um comportamento diferente, 
pois se o IPI baixou o preço dos carros 
nacionais, o setor de importados, que é 
um grande anunciante, saiu prejudicado”, 
explica. “Mas apostamos numa visão de 
crescimento”, afirma Thais, enumerando 
dados que atestam a efetividade do meio, 
como os 62% de atenção exclusiva do 
consumidor em comparação aos 16% da 

TV, segundo os Estudos Marplan/EGM. A 
pesquisa também apontou o crescimento 
de 38% para 46% da penetração do 
meio revista entre 2011 e 2012, quesito 
em que também se destacou a TV paga. 
“São informações que vamos alardear 
às agências e aos clientes, pois temos 
expectativas de crescimento e projetos de 
interesse do mercado”, diz. 

Para Fred Müller, diretor executivo 
comercial da Globosat, o crescimento 
da TV por assinatura é promissor, mas 
todo cuidado é pouco. “Se os números 
de crescimento do mercado de mídia 
forem confirmados em 6%, estamos 
falando de inflação e apenas corrigindo a 
performance do ano anterior”, explica ele, 
citando o  Inter-Meios. “Isso significa que 
o mercado vai empatar o jogo”, analisa. 

Segundo Müller, o crescimento 
constante da TV paga decorre da 
manutenção do conteúdo de qualidade 
e da ampliação da base de assinantes. 
“Conseguimos segmentação com 
um volume maior e com um público 
qualificado. Por mais que a Classe C 
tenha entrado na base, o público da 
TV aberta continua muito qualificado 
em vários atributos”, diz. O executivo 
comemora o recorde do setor, que fechou 
2012 com 16 milhões de assinantes. Mais 
de 300 mil novos domicílios entraram 
no mercado só em janeiro deste ano. 
“Nenhum meio cresce a esta velocidade. 
Nossa relevância aumenta muito porque 
falamos cada vez mais com um volume 
maior de público”, explica Müller.

Igor Ribeiro

Veículos mantêm o otimismo, com foco na realidade

renda para a população brasileira”, proje-
tou a  Coca-Cola, em comunicado referen-
te ao balanço financeiro de 2012. A com-
panhia é uma das patrocinadoras da Copa 
das Confederações e do Mundial de 2014.

Outra marca  que aposta em resultados 
positivos neste ano, independentemente 
do “pibinho”, é a Samsung. “Continuamos 
muito confiantes, apesar da economia não 
ter crescido como se esperava nos últimos 
dois anos. Os produtos com os quais traba-
lhamos ainda têm muita margem para au-
mentar a penetração”, revela Sílvio Stagni, vi-
ce-presidente de marketing e vendas da em-
presa para o Brasil, quinto maior mercado 
do mundo para a companhia sul-coreana. 
“Teremos a Copa das Confederações neste 
ano e Copa do Mundo no ano que vem, e 
os eventos esportivos são muito importan-
tes para o mercado de televisores — 70% do 
parque instalado no País ainda é CRT (tele-
visores de tubo). Há também o plano do go-
verno de levar todas as TVs para o sistema 
digital”, lista o executivo, acrescentando que 
os smartphones ainda têm uma baixa pene-
tração. “E a linha branca sempre responde 
bem quando o governo promove os cortes 
no IPI (Imposto sobre Produtos Industriali-
zados). Em breve vamos entrar com novos 
produtos, para classes mais baixas, nestas 
categorias”, antecipa Stagni. 

A visão positiva da Samsung é compar-
tilhada pelo Grupo Dass, de calçados e ar-
tigos esportivos. “Os investimentos para os 
eventos esportivos têm forte impacto em al-
gumas categorias. Além disso, há uma mu-
dança de comportamento em curso: as pes-
soas estão começando a se vestir de uma for-
ma mais casual. Isso contribui com os nos-
sos produtos, que passam a fazer parte não 
apenas dos momentos de lazer do consumi-
dor, mas de todo o seu dia”, diz Rodrigo La-
cerda, vice-presidente do Grupo Dass,  que 

Redução do IPI para produtos de linha branca foi um dos principais impulsos ao consumo em 2012
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gerencia as marcas Fila, Umbro e Tryon no 
Brasil.  “Também estamos investindo em in-
teligência e inovação. Hoje, dificilmente um 
setor consegue sucesso com uma estratégia 
global. É preciso buscar cada vez mais a di-
ferenciação por meio de canais e regiona-
lização. As linguagens estão cada vez mais 
específicas, e os públicos, segmentados. En-
tender isso é fundamental na hora de defi-
nir as estratégias.”

É claro que o mercado está em alerta.  No 

curto prazo, a comunicação deverá viver um 
período  de aquecimento motivado exata-
mente pela Copa das Confederações. Mesmo 
assim, entre as agências, o tom é de atenção 
às medidas de longo prazo que venham a ser 
tomadas pelo governo. “É preciso ter certeza 
do crescimento no futuro”, salienta Aurélio 
Lopes, presidente da Giovanni+DraftFCB e 
da rede na América Latina. 

Além disso, é importante lembrar que 
a classe C está endividada e mais cons-
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ciente. “É uma população que tem em-
prego e aprendeu a comprar. Não o faz 
mais por ímpeto e sim por necessidade”, 
defende Carlos Clur, presidente do Grupo 
Eletrolar, organizador da Eletrolar Show, 
uma das maiores feiras do setor. 

A professora Celina Ramalho, da Esco-
la de Administração da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV-EAESP), explica que o con-
sumo foi utilizado como base de cresci-
mento a partir de 2008, quando a explo-
são da crise das hipotecas  imobiliárias 
americanas lançou estilhaços mundo afo-
ra. Atingido, o governo brasileiro recor-
reu a uma política econômica de juros 
mais baixos e redução do IPI. Com pro-
dução e empregos preservados, a medi-
da se mostrou um sucesso, vide a eleva-
ção de 7,5% do PIB em 2010. “As pessoas 
compram porque estão empregadas. Não 
existe propaganda que obrigue a gastar. 
Se o brasileiro não tivesse condições de 
adquirir uma máquina de lavar, a redu-
ção do IPI não teria surtido efeito”, con-
clui Carlos Clur, da Eletrolar. 

Apesar de reconhecer o dinamismo do 
varejo, o economista da LCA Consultores, 
Fernando Sampaio, adverte que o avan-
ço dos investimentos, alavancado justa-
mente pelo aumento da renda e do cré-
dito, foi até maior do que o próprio con-
sumo, constituindo um segundo motor 
de arranque. “O ano de 2012, porém, foi 
uma exceção. Assim como em 2009, o in-
vestimento se retraiu, refletindo as incer-
tezas sobre a economia mundial. É fun-
damental que os investimentos voltem 
a mover a economia”, constata. Segundo 
o IBGE, a taxa de investimento de 2012 
foi de 18,1% do PIB, inferior ao patamar 
verificado em 2011, que ficou em 19,3%.

“O Brasil precisa agora de medidas nas 
áreas de tributos, além de infraestrutura”, 
sublinha Clur. O respeito aos contratos e a 
garantia de estabilidade jurídica também 
são fundamentais para não afugentar os in-
vestidores. “A reforma tributária estimula a 
produção e melhora a competitividade. Já 
a redução do IPI é um paliativo”, concorda 
Flávio Tayra, gerente de economia e pes-

O discurso otimista aponta que, a 
partir de 2013, as agências sentirão 
os reflexos da euforia das marcas em 
cima dos grandes eventos esportivos, 
um processo que terá, ao menos, 
quatro anos de duração. Mas a falta de 
investimentos dos setores público e 
privado, explicitados pelos resultados 
detalhados do PIB, preocupa alguns 
dos líderes da publicidade, por conta 
dos efeitos de longo prazo que pode 
ocasionar no mercado de agências. 

“Quando se cria euforia de consumo, 
a comunicação se torna importante 
para divulgar essas promoções. Tanto 
as agências quanto anunciantes e 
veículos gostam do curto prazo, mas 
precisam ter certeza do crescimento 
no futuro“, afirma Aurélio Lopes, 
presidente da Giovanni+DraftFCB e da 
rede na América Latina.

O baixo crescimento de 2012 
preocupa porque teve bases diferentes 
de crises anteriores, reforça 
Fernando Figueiredo, presidente do 
grupo Talkability. “A Bullet sempre 
surfou ondas maravilhosas durante 
crises, desde a era Collor, porque 
os anunciantes precisavam fazer o 
consumidor comprar. Mas esta foi a 
primeira vez que tivemos uma crise de 
dentro para fora, ou seja, que afetou 

Incertezas preocupam agências
primeiro a indústria”, diz. 

Segundo Figueiredo, as projeções 
da empresa para 2012 já traziam 
expectativas baixas. “O setor de 
marketing promocional é sempre o 
primeiro a perceber que há algo de 
errado, porque estamos diretamente 
ligados ao varejo. Há vários meses, 
disse que vivíamos uma crise não 
anunciada, em que os anunciantes, 
por insegurança, iriam segurar 
os investimentos, inclusive em 
publicidade”, reflete, apontando certo 
sentimento, entre os clientes, de 
que 2012 era um ano “sem assunto”, 
por anteceder um período de Copa 
do Mundo e Jogos Olímpicos, que 
promete ser de grandes resultados 
para as agências. 

Ivan Marques, sócio-diretor da F/
Nazca S&S, clama por maior rapidez 
nas medidas governamentais. “O 
aumento do consumo só é bom se vier 
acompanhado da expansão do parque 
econômico. Porque, senão, ficaremos 
reféns do consumo, sem aumento da 
produtividade, ocasionando aumento 
de preços e inflação”, prevê. Ele 
aponta como maiores necessidades a 
diminuição das regras burocráticas para 
abrir empresas, desoneração de tributos 
e investimento em infraestrutura. 

Assim, a cura para a insegurança 
parece estar no envio de sinais por parte 
do governo de que ele sabe o caminho 
que está tomando. “Esse cenário negativo 
de investimentos é consequência de 
uma falta de clareza sobre o propósito 
do setor econômico. Não podemos 
mais ter investimentos em uma direção 
que, dois anos depois, é totalmente 
alterada”, aponta Marques. “Eu acho 
que o governo brasileiro está buscando 
criativamente diversas soluções, mas a 
maioria é em curto prazo. O governo fica 

fazendo promoção com limite para 
acabar, criando senso de urgência, 
dando uma ‘anabolizada’ no mercado 
brasileiro. Esse tipo de ação ajuda, 
mas é conjuntural e não estrutural, e 
não pavimenta o terreno para o Brasil 
crescer”, concorda Lopes. “A falta de 
visão do País em longo prazo é o que 
impede o investimento de fato.  
É preciso de uma reforma política  
para o crescimento nas próximas 
décadas”, pontua.

Felipe Turlão
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O motor da economia 
Taxa de crescimento do varejo se destaca em relação ao do PIB brasileiro

Fonte: IBGE
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quisa da Associação Brasileira de Super-
mercados (Abras), setor que cresceu 5,3% 
no ano passado, mediante forte influência 
da renda e do nível de emprego.

Mãos à obra
O governo de Dilma Rousseff tem toma-

do diversas medidas de estímulo à retoma-
da dos investimentos, como a desvaloriza-
ção do real frente ao dólar, a redução do custo 
das linhas de crédito do BNDES e os incen-
tivos aos projetos de infraestrutura. A dimi-
nuição de custos — como a conta de eletri-
cidade e a contribuição à previdência —, a 
queda da taxa básica de juros (a Selic, man-
tida em 7,25% ao ano pelo Comitê de Políti-
ca Monetária do Banco Central — Copom), 
cortes de impostos ao consumidor e a dimi-
nuição dos encargos trabalhistas são outras 
providências anunciadas na segunda meta-

de de 2012, “que farão efeito em 2013, per-
mitindo uma alta do PIB próxima de 3,5%”, 
projeta Fernando Sampaio, da LCA.

A recuperação já pode mesmo estar em 
curso. Em janeiro, a produção industrial bra-
sileira registrou a maior alta mensal dos últi-
mos três anos, subindo 2,5% frente a dezem-
bro de 2012, segundo o IBGE. A expansão foi 
liderada pelos bens de capital, o mais ligado 
aos investimentos, com acréscimo de 8,2% 
no mesmo  período, seguido pelos bens in-
termediários (0,9%). Os bens de consumo 
avançaram 1,2%, com destaque para a cate-
goria de itens duráveis (2,5%). Os produtos 
semiduráveis e não duráveis tiveram ganho 
de 0,2%, reproduzindo a tendência de cres-
cimento identificada no quarto trimestre de 
2012. Os indícios de melhoria aumentam a 
esperança de recolocar o País numa verda-
deira trajetória de expansão. 

Congestionamento no acesso ao porto de Santos (SP): infraestrutura precisa virar prioridade 

Figueiredo: Bullet se saiu bem em outras fases instáveis; em 2012, alerta de crise inédita
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1550, p. 26-27, 11 mar. 2013




