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Rio, 19 de Setembro de 2003 - Vendas melhoram os resultados das empresas e 
estimulam lançamentos em diversas áreas. As empresas se voltam, em número 
crescente, para o lançamento de produtos populares, mais baratos, com o objetivo de 
conviver com a retração do mercado. A Unilever, por exemplo, elevou a fabricação do 
sabão em pó Campeiro, mais barato que o Omo. Mesmo diante da retração que 
marcou o primeiro semestre, a Unilever prevê aumentar as vendas reais em 4% até 
dezembro.  

O consumo maior de produtos mais populares levou a empresa a aumentar a oferta 
neste segmento. "Produtos premium perderam espaço". afirma o diretor de Assuntos 
Corporativos da Unilever, Estanislau do Amaral.  

A Unilever está mais preocupada com emprego e renda do que com a perspectiva de 
aumento do crédito para a população. "Os bens não duráveis dependem de poder 
aquisitivo da população, não são vendidos a crédito. Não adianta pacote", afirmou, 
referindo-se às últimas medidas que o governo anunciou para elevar crediário.  

Amaral avalia que há sinais de melhora no segundo semestre, mas ressalva que ainda 
é cedo para muito otimismo: "Vamos continuar inovando, com lançamentos mesmo 
em momentos mais difíceis". Entre os lançamentos, a Unilever, dona das marcas Seda, 
Rexona, Dove e Axe, apresenta uma linha especial de desodorantes para negros.  

"Lógico que um prato pronto de strogonoff de carne é mais afetado do que um pacote 
de salsicha, mas vamos manter nossa estratégia apostando na recuperação da 
economia", afirma o diretor de marketing da Sadia, Gilberto Xandó.Ele estima que a 
recuperação da economia deva acontecer em 2004.  

A Yoki lançou uma linha de refrescos. "É mais barato que refrigerante", justifica o vice-
presidente Gabriel João Cherubini. "Tínhamos o que comer, mas não o que beber, e 
ampliamos nosso portfolio de produtos", conta Cherubini. A empresa, detentora de 
80% do mercado de pipoca, relançou salgadinhos com objetivo de levar os produtos ao 
Nordeste. E tem expectativa de crescer 5% neste ano.  

A empresa de calçados Beira Rio voltou a produzir 140 mil pares de caçados por dia, 
como fazia antes de o País mergulhar em retração de vendas. A companhia apostou 
em linhas de produtos mais baratos do que o habitual.  

"Com criatividade e aposta em produtos mais baratos, conseguimos driblar a crise", 
avalia o gerente de vendas no Rio de Janeiro, Francisco Lacerda Santos. Apostando na 
retomada do crescimento em 2004, a empresa planeja aumentar investimentos em 
máquinas e equipamentos. São nove fábricas instaladas no Sul do País.  

A recém lançada Sucos Mais espera aumentar em 40% a produção de sucos até o 
verão. Com menos de um ano de mercado, já é a segunda do mercado de sucos 
prontos, com 18% de participação. Produz 2,5 milhões de litros de sucos e tem 
capacidade para 7,5 milhões.  



O diretor comercial Rogério Botelho atribui o crescimento da marca ao sabor, aos 
preços "justos" e a uma boa estratégia de distribuição.  

A gigante americana Kraft Foods espera crescer 10% no Brasil neste ano, na 
contramão da maré negativa que ronda a economia. A empresa conta com 100 
lançamentos para conseguir a ambiciosa meta de crescimento, estabelecida bem antes 
de imaginar que o consumo dos brasileiros fosse despencar. A estratégia do grupo, 
que tem marcas de supé rfulos como Maguari, Lacta, Clight, Club Social e Trakinas, foi 
a inovação diante da queda na renda. Entrou no mercado de sucos prontos no início do 
ano e agora lança refresco em pó à base de fibras, inédito no mercado.  

A velocidade da redução da Selic leva o varejo a esperar vendas em patamares 
registrados há cinco anos e a investir como no ano passado. O último corte de dois 
pontos percentuais na taxa de juros impressionou o presidente da Associação Brasileira 
dos Supermercados (Abras), João Carlos Oliveira, para quem a decisão "arrojada" do 
governo permitirá ao setor crescer 2% e investir R$ 2,5 bilhões no próximo ano.  

"Se conseguirmos melhorar as variáveis macroeconômicas por causa da redução dos 
juros até o final deste ano, poderemos voltar a crescer aos níveis de 1998", afirmou, 
depois de elogiar o governo pelo corte. "Eu esperava um pouco menos, de 1% a 1,5%, 
porque pensei que o governo seria mais conservador. Mas, felizmente, o Copom foi 
mais arrojado", disse.  

Para 2003, contudo, as previsões mais otimistas de Oliveira e de executivos de fortes 
marcas do varejo indicam "empate": nem vender mais, nem vender menos neste ano. 
Com a retração do primeiro semestre - houve queda de 1,5% segundo a Abras e de 
mais de 4% segundo o IBGE -, o varejo espera crescer um pouco mais no último 
trimestre para compensar as perdas, e só. "Uma taxa de 20% de juros ainda está 
elevada, mas indica que nas próximas decisões vai cair ainda mais", avalia o 
presidente da Abras.  

kicker: Recuperação definitiva do mercado depende de aumento do padrão de renda  

Gazeta Mercantil 19/09/2003 


