
Pesquisa fará Tramontina mudar tática

AVALIAÇÃO: O presidente da Tra-
montina, Clóvis Tramontina, divul-
gou ontem, em Porto Alegre, uma
pesquisa encomendada ao Ibope
sobre a lembrança da marca entre
os consumidores. O trabalho indi-
ca que a marca é conhecida por
94% dos consumidores, com a
menor taxa de identificação entre
os moradores da região Nordeste,
onde 8% dos entrevistados decla-
raram não conhecê-la.
A pesquisa também apontou que
os produtos Tramontina são vis-
tos como caros ou muito caros
por 50% dos consumidores, uma
avaliação que a empresa quer mo-
dificar. “Temos como desafio mu-
dar esta percepção, de um produ-
to caro para um produto de valor”,
disse Tramontina. Entre os 2.002
entrevistados, 46% deram nota 10
à marca, 15% atribuíram 9 e 22%,

nota 8, em escala de zero a dez.
A Tramontina, que fabrica por dia
mais de 16 mil itens, prevê cresci-
mento de 25% no seu faturamen-
to neste ano, em relação a 2004,
quando chegou a R$ 1,7 bilhão. O
executivo disse que os primeiros
dois meses do ano foram bons,
mas eles incluem a execução de
contratos feitos no ano passado.
Ele teme que o câmbio prejudique
as exportações este ano por cau-
sa da baixa cotação do dólar.
Os investimentos da Tramontina
em 2005 devem praticamente re-
petir o orçamento do ano passa-
do, de R$ 70 milhões. Um dos pro-
jetos é o aumento da capacidade
de produção de panelas andiade-
rentes, no segundo semestre, no
complexo industrial de Carlos Bar-
bosa (RS), de 60 mil para 120 mil
peças por dia. ● Sandra Hahn
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Consumidor trai marcas líderes
E também diversifica as compras e inclui no roteiro, além dos super e hipermercados, as mercearias, drogarias e armazéns
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Desigualdade social no Brasil
mostra sua face na internet
País tem a maior diferença da América Latina no acesso à rede entre ricos e pobres

MUDANÇA DE HÁBITO – Lojas sofisticadas como a Santa Luzia passaram a atrair em 2004 novos consumidores dispostos a experimentar marcas diferentes

TECNOLOGIA

Renato Cruz

Mesmo com todo o discurso do
governo federal a favor da inclu-
são digital – ou seja, do acesso da
população às tecnologias da infor-
mação –, as estatísticas mostram
que a desigualdade social e a má
distribuição de renda refletem-se
diretamenteno usoda internet. Se-
gundo números do Ibope Mídia,
o Brasil é o país latino-americano
com a maior diferença de acesso
à internet entre ricos e pobres. “A
exclusão digital é a faceta tecnoló-
gica da exclusão social”, disse
Marcelo Coutinho, diretor de
Marketing do Ibope/NetRatings,
que participou ontem da Telexpo,
que termina hoje em São Paulo.

“Quando se pensa na urgência
da inclusão digital, vemos que es-
tamosperdendoobonde.”Acapa-
cidade de usar computadores hoje
é essencial. “As pessoas não con-
seguem mais serem frentistas ou
caixasde supermercado sem algu-
mas habilidades básicas”, disse

Ivan Moura Campos, presidente
da Akwan e um dos pioneiros da
internet brasileira. Comparando
oito países, o Brasil ficou em se-
gundo lugar entre os que têm uma
parcela maior entre os 10% mais
ricos que usam a rede mundial,
com82% de acesso, depois do Pe-
ru (85%).Acontece que sãoos pe-
ruanos de classe baixa, entre os

40% mais pobres, os que mais
acessam a internet na região, com
38% de inclusão. Quando se olha
a camada mais pobre, os brasilei-
ros ficam em último lugar, com
10% de acesso, empatados com o
México. Mas, diferentemente dos
brasileiros, os mexicanos mais ri-
cos também acessam pouco a re-
de mundial, com 58%.

Um dos motivos é o preço do

computador. Coutinho comparou
o valor de um micro básico em
quatro países latino-americanos e
o Brasil tem a máquina mais cara.
Em relação à Argentina, o preço
doPCmostrou-se70%maior. To-
mando por base de comparação o
valor do micro sobre a renda mé-
dia per capita, a situação brasilei-
ra é ainda pior. O preço do PC
aqui equivale a 11,1% da renda,
segundo dados de 2003 do Banco
Mundial. Na Argentina, a 4,5%.

Mas o que está fazendo, por
exemplo, o Peru, que tem 51% da
população com acesso à internet,
comparado a 32% de média lati-
no-americana e aos 31% do Bra-
sil? A estratégia deles foi criar pe-
quenos centros comunitários de
acesso. “O governo peruano
criou a condição para surgirem te-
lecentros domiciliares, em que
uma casa em um bairro de baixa
renda tem alguns computadores
para acesso à internet”, afirmou o
diretor do Ibope/NetRatings.

Enquanto os peruanos resol-
vem o problema com pequenos
centros comunitários, o governo

brasileiro tem como um de seus
programas principais o ambicio-
so Casas Brasil, de grandes cen-
tros que, além de computadores,
têm estúdio de rádio e vídeo e sa-
las com palco para show ou tea-
tro. O orçamento prevê R$ 204
milhões para a criação de mil Ca-
sas Brasil, ou R$ 204 mil por uni-
dade, quando o custo de 10 com-
putadores, suficientes para um te-
lecentro, é de somente R$ 12 mil.

Os números do Ibope Mídia
mostramque somente 3% da clas-
se D/E que consegue acessar à in-
ternet o faz em casa. Trinta e dois
por cento usam lugares públicos
de acesso, como telecentros e ci-
bercafés.Apesar disso, outro gran-
de programa de inclusão digital
do governo é o PC Conectado,
que irá oferecer micros de baixo
custo, financiado em 24 vezes, pa-
ra a população de menor renda.
“O PC Conectado é um programa
de inclusão digital para a classe
média baixa”, explicou Sérgio
AmadeudaSilveira, diretor-presi-
dente do Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação (ITI),

ligado à Casa Civil. “Não é o que
vai resolver o problema das clas-
ses D/E, que precisam de centros
coletivos de acesso.”●

CONSUMO

Carlos Franco

Se você olha para o lado e vê
mulheres, e até homens, com
cabelos coloridos ou com re-
flexos, não estranhe. Afinal,
as tinturas de cabelo, até 2003
presentes apenas em 40% dos
lares brasileiros, encerraram
2004 com presença em 51%
das casas, um dos mais expres-
sivos crescimentos de vendas
do ano. Além dessas tintas, os
cabelos também ganharam a
ajuda de pré-xampus e pós-
xampus, onde estão cremes pa-
ra pentear e outros para alisa-
mento.

É isso o que faz com que os
produtos para cabelos tenham
movimentado mais de R$ 2,5
bilhões no ano passado, esti-
mulando a disputa entre as lí-
deres Unilever (Seda e Dove),
L’Oreal (Garnier e Colora-
ma), Colgate-Palmolive (Pal-
molive), Procter & Gamble
(Wella e Pantene) e Nivea, e
entre as intermediárias como
OX, Phytoervas, Natura, Naz-
ca, Avon, Niasi e Mahogany.
Marcas que se somam a um
sem número de outras, de pri-
meiro preço e próprias de re-
des de varejo – atualmente,
até drogarias têm as suas.

Mas não foram apenas os ca-
belos que ganharam novas tin-
turas e produtos. Leites aroma-
tizados e sucos prontos para
beber também aumentaram a
presença nos lares e estimula-
ram a concorrência num seg-
mento, o de não-alcóolicos –
que inclui os refrigerantes –,
que gira mais de R$ 20 bi-
lhões por ano na economia.

Por isso, foi-se o tempo em
que AdeS, da Unilever, era a
única marca de aromatizados
à base de soja nas prateleiras e
Nescau pronto para beber, da
Nestlé, era quase a única refe-
rência em leite aromatizado.
Há opções para todos os gos-
tos, de morango a baunilha, e
uma gama de marcas interme-
diárias, como as das cooperati-
vas Leco, Batavo e CCPL –
além de outras novas marcas.
O suco pronto para beber Del
Valle também sacudiu a cate-
goria e levou concorrentes a
agirem rápido. Até fabrican-
tes de água de coco em caixi-
nha foram à luta.

É isso o que mostram os da-

dos consolidados do LatinPa-
nel – maior instituto de pesqui-
sa de consumo domiciliar da
América Latina, controlado
por Ibope, NPD e TNS – so-
bre o consumo em 2004.

Além desses produtos, des-
tacam-se também os que esta-
vam entre 41% e 70% dos la-
res e viram sua participação
crescer, em 2004, em nove
pontos porcentuais, com desta-
que para salgadinhos, molhos
e creme de leite. A Sadia está
entre as empresas que investi-
ram para ampliar nas pratelei-
ras as ofertas de salgadinhos
semiprontos – na verdade,
prontos para fritar –, ao que a
Perdigão reagiu e outras mar-
cas, como a Da Granja, respon-
deram. Além das marcas líde-
res e intermediárias, as de pri-
meiro preço e outras próprias
de supermercados como Pão
de Açúcar, Carrefour e Wal-
Mart pisaram no acelerador.

Para a diretora do LatinPa-

nel Ana Cláudia Fioratti, essa
mudança de hábito e o retorno
de 2,2 milhões de lares das
classes D e E, as mais baixas,
voltando a comprar supér-
fluos, é hoje uma tendência.
“As empresas devem estar
atentas a esse movimento por-
que o consumidor que emerge
da pesquisa e que veio experi-
mentando novas marcas desde
2001 agora elegeu as interme-
diárias como presença obriga-
tória nos carrinhos”, diz.

E, mesmo que cerca de 47%
das marcas líderes tenham ga-
nho mercado, em valor, ao lon-
go de 2004, e que 27% delas
tenham ampliado sua taxa de
penetração, no longo prazo a
história é outra. Entre 2001 e
2004, as marcas líderes perde-
ram 53% de mercado em va-
lor e 58% delas perderam a ex-
clusividade na cesta dos con-
sumidores, que partiram para
a experimentação e migraram
para produtos de valor inter-

mediário.
Além disso, se as marcas lí-

deres têm perdido a fidelida-
de, o mesmo ocorre com os ca-
nais de compra. Segundo Ana,
se em 1999 os supermercados
concentravam 73% das com-
pras, no ano passado passa-
ram a responder por 63%. Os
outros canais, como mercea-
rias, porta a porta, drogarias e
armazéns, saltaram de 27% pa-
ra 31%.

Mais: 61% dos consumido-
res concentraram suas com-
pras em três ou mais canais.
As mercearias, como a Casa
Santa Luzia, onde há um festi-
val de iguarias caras como
queijos e vinhos, ganharam
mercado e hoje são sonho de
consumo. Uma explicação pa-
ra o movimento da rede Pão
de Açúcar, líder do varejo, de
ampliar a lista de sofisticados
nas prateleiras e também dos
cosméticos. É o consumidor
ditando as suas regras.●

CELSO JÚNIOR/AE

Por classe social

Total de
 usuários

Fonte: Ibope Mídia

Preço do computador básico*
(em US$)

Brasil México Chile Argentina

833

690

508 492

* Processador Celeron 1,7 - 2,5Ghz, disco
rígido de 40/80GBytes, CD-R, memória de
128 a 256Kbytes, Windows XP Basic Edition,
sem monitor
Fonte: Ibope/NetRatings

Onde os brasileiros costumam
acessar a internet (em %)

A/B C D/E

Fonte: Ibope Mídia

Em casa

No trabalho

Na escola

Na casa de
amigos/
parentes

Outros

67

36

19

22

14

20

27

20

34

24

3

24

23

32

32

Fatia da população

EXCLUSÃO DIGITAL

26%México
58%

10%

51%Peru
85%

38%

38%Argentina
76%

21%

31%Brasil
82%

10%

32%América Latina
73%

14%

10% mais ricos 40% mais pobres

Acessou a internet nos últimos
três meses

Estratégia peruana
foi criar pequenos
centros comunitários
para acesso à web
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