
 
Produtos light e de beleza continuam imunes à queda do poder aquisitivo  
Claudia Facchini 
  
A queda no poder aquisitivo, que já acumula uma retração de 13% desde 1998, e o aperto na 
renda disponível para o consumo só tendem a piorar neste ano. No entanto, estudos da ACNielsen 
detectam que alguns segmentos estão conseguindo escapar das adversidades econômicas, o que 
comprova que a especialização é a melhor saída para driblar a crise. Entre os segmentos que 
formam essas "ilhas" de consumo estão o mercado de produtos light ou diet e os cremes de 
tratamento de cabelos.  
 
"A queda na renda leva os consumidores a cortar os produtos supérfluos. No entanto, em alguns 
segmentos, o efeito é inverso. As pessoas deixam de trocar de carro ou fazer uma viagem, mas 
não querem abrir mão do xampu preferido, por exemplo. Existem produtos que têm essa 
característica, de auto-premiação, de cuidado pessoal, que melhoram a auto-estima", diz Ari 
Gonzalis, gerente da ACNielsen.  
 
Nestes mercados, segundo pesquisa da empresa, as vendas continuam em alta, mesmo que estes 
produtos fiquem mais caros, sinalizando que a intenção de compra dos consumidores é menos 
influenciada pelos preços.  
 
O segmento de produtos light e diet já está deixando de ser apenas um nicho e vem ganhando 
escala. Os produtos também começam a ser consumidos também pela população de renda mais 
baixa, embora ainda em menor proporção. Na classe C, 35% das pessoas já comprar alimentos 
diet, enquanto nas classe A essa taxa é de 75%. "Em 2002, a participação média dos produtos 
light nas vendas foi de 12%. Há quatro anos atrás, esse percentual estava em torno de 3%", diz 
Gonzalis.  
 
Segundo a ACNielsen, a participação dos refrigerantes diet nas vendas do setor foi de 8,3% em 
2002. No ano passado, esse percentual girava em torno de 5%. "Cada ponto percentual neste 
mercado significa R$ 80 milhões em vendas", afirma. Em leite longa vida, os produtos light já 
representam um quarto dos negócios, com uma participação de 23% em 2002. Em iogurtes, esse 
percentual alcançou 10% no ano passado e, em pães industrializados, 11,8%.  
 
O mercado de cremes para tratamento de cabelos também oferece pistas sobre o comportamento 
dos consumidores. Embora os preços dos pós-xampu tenham subido 12% em 2002, as vendas 
aumentaram 12,6% em volume. O produto também não roubou espaço dos condicionadores, 
cujas vendas mantiveram-se iguais.  
 
Apesar da queda da renda, a maioria das categorias analisadas pela ACNielsen registrou 
crescimento nas vendas, que aumentaram, em média, 5,5% em volume. O reajuste mé dio dos 
preços foi de 8%, ou abaixo do IPCA, que ficou em 12,5% em 2002. "A indústria e o varejo 
financiaram o crescimento das categorias", afirma Gonzalis. 
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