
Produto: ESTADO - SP - 6 - 15/03/06 ProofB6 -  

Índice Nacional teve a primeira
queda desde agosto de 2005

ContasematrasocrescemnoRio

Geração ‘bossa-nova’,acimados50,
éabertaanovidades,apontaestudo

Consumidorcomeça
aperderaconfiança

Instituto ACNielsenmostra à indústria e ao varejo quais os gostos e escolhas do consumidor dessa faixa de idade

Produtopopularvendeu5,7%maisemjaneiro

Proporção de consumidores endividados recua de 67%
em fevereiro para 64% emmarço, revela a Fecomércio
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PRATICIDADE–ApaisagistaWanirdápreferênciaaprodutosprontos

POPULARES

Para ACNielsen, aumento deve ser de 6% no ano, estimulado pela Copa e pelas eleições

EmSP,caiendividamento
massobeainadimplência

A paisagista Wanir Ceravolo
Garcia, de 54 anos, não dispen-
saprodutosprontosparaocon-
sumo em suas compras. Do su-
co pronto para beber aos lác-
teos, nuggets e congelados, a
sua opção é pela comodidade e
oconforto.Comdois filhoscria-
dos, ela também procura nas
gôndolas de supermercados
produtosquelhetragambenefí-
cios – tanto para a saúde, a hi-
gieneelimpezacomoparaobol-
so. “Euprefiroasmarcas tradi-
cionais, mas não me recuso a
experimentar novas, especial-
mente as de supermercados
nos quais confio na qualidade
dos produtos.” No seu carri-
nho,nascomprasrealizadason-
tem numa unidade do Carre-
four, estavam leites em caixi-
nha que carregam a marca do
grupo francês.
Waniréumatípicaconsumi-

dora da “geração bossa-nova”
que o Instituto ACNielsen ma-
peou para alertar a indústria e
ovarejoda importânciadaque-
les que têm mais de 50 anos.
“São consumidores abertos à
experimentação, que valori-
zamapraticidade, têmosuper-
mercado como principal local
de compra e dão preferência a
marcas líderes e tradicionais,
embora estejam, por econo-
mia, fomentando as vendas de
marcas próprias”, diz Arthur
Bernardo Neto, do ACNielsen.
Detalhe: a indústria ainda não
oferece diferencial para esses
consumidores, que respondem
por 29% dos lares brasileiros e
consomem 7% acima da média
nacional em 45% das catego-
rias pesquisadas.

“Os fabricantes se preocu-
pamcomoconsumidor infantil,
com complexos vitamínicos e
biscoitos, mas deixam de lado
asnecessidadesdesseconsumi-
dor commais de 50 anos, preo-
cupado com a saúde e o lazer.
Você não encontra um biscoito

oubarradecereaisvoltadospa-
ra esse público”, diz Neto, lem-
brandoqueesseconsumidores-
tá disposto a pagarmais por is-
so. Wanir não nega. “Se tiver
um produto de boa qualidade e
dirigido à minha geração, vou
experimentar.”Masnão se res-

sente de ser pouco pesquisada
pelos fabricantes. “Achoqueas
coisas têmmelhoradomuito.”

SUCO PRONTO
Achamada “geraçãobossa-no-
va”apresentaconsumo25%su-
perior aos demais grupos etá-
riosquandooassuntoécaféem
pó, 18% quando se trata de chá
pronto, 12%para águamineral,
9% para tinturas de cabelo, 5%
para sopas, 4% nas bebidas a
base de soja e 2%para os sucos
concentrados.ParaWanir,pre-
parar suco em casa dá muito
trabalho. “O sucopronto é uma
maravilha”, dizia, ao depositar
nocarrinhocaixinhasdoprodu-

to light. Este, aliás, é outro seg-
mento que encontra grande
respaldona“geraçãobossa-no-
va”.
No caso das marcas pró-

prias, a presença de sucos com
rótulos de supermercados é
38%maior nesse grupo de con-
sumidoresdoquenosdemais,e
omesmoseaplicaaáguasmine-

rais (25%), sabão em pó (23%),
café solúvel (17%) e desinfetan-
tes (15%). Em 74% das catego-
rias, a importância do volume
de promoções é superior àmé-
dia dos demais, chegando a
44% no caso de chás prontos,
11% em caldos e 10% em sucos
prontos. “É por isso que ele es-
tá mais aberto às marcas pró-
prias, embora tradicionalmen-
te sejamais conservador.”
O Instituto ACNielsen tam-

bémchegouàconclusãodeque
57% dos brasileiros acima de
50anos estãonas classesA,Be
C, 65% têm filho adulto de 18
anos oumais e apenas 16% têm
filhos de 12 a 17 anos; 38% do
grupo reside no Estado de São
Paulo e no Grande Rio, dos
quais 48%vivememdomicílios
com, no máximo, três pessoas.
Nestes lares,32%dasmulheres
têm trabalho remunerado. E o
mais importante: se em 1992
12% tinha rendimento superior
a cinco salários mínimos, hoje
15% se encontram nessa faixa.
Hoje respondendo por uma

fatia de 16% dos 184milhões de
brasileiros, a turma com mais
de50anoschegaráater23%da
população de 237 milhões de
brasileiros em 2020. Nessa
mesma base de comparação, a
população até 19 anos, que hoje
é de 37%, será de 32%, enquan-
to os de 20 a 50 anos passarão
dos atuais 47% para 45%. E o
telefone celular também en-
trou para ficar na vida desses
brasileiros, que priorizam pla-
nos de saúde e informação. “A
‘geraçãobossa-nova”vaicome-
çaraditarasregras,bemdeva-
gar”, acredita Neto.●C.F.

CONSUMO

Carlos Franco

O consumidor brasileiro ini-
ciou o anomais otimista e foi às
compras em janeiro, num pre-
núnciodeque,nesteano,deCo-
pa do Mundo e de eleições, as
vendas tendem a crescer. A
constatação é de pesquisa do
InstitutoACNielsen,quedetec-
tou aumento de consumo de
5,7% em janeiro em relação a
janeirode2005.Eprojetaquea
vendade produtos de consumo
de massa, em que se incluem,

porexemplo, arroz, feijão, óleo,
massas e farinha, deve crescer
6%no ano.
ArthurBernardoNeto,dire-

tor da área de pesquisa de con-
sumidores do instituto, reco-
nhece que o verão forte deste
anotevepesonoresultado,mas
considera que o movimento é
consistente. “É evidente o im-
pulso que o verão deu para a
vendadesorvetes,cervejasere-
frigerantes,mashátambémau-
mento da procura de outros
produtos,comotelevisores–de

olho na Copa –, além da sensa-
ção de que a cesta de consumo
de massa deve crescer, com
maior formalização de empre-
go, oferta de crédito e as elei-
ções,que irrigammaisdinheiro
na economia por meio de
obras.”
No ano passado, de acordo

comos dados do instituto, hou-
ve aumento de 4,8% na venda
deprodutosdemassaanteuma
projeção inicialde5%.NaAmé-
ricaLatina,comexceçãodoChi-
le, o crescimentodasvendasno

Pais foi inferior ao verificado
naArgentina,México eColôm-
bia. O que, para Neto, é decor-
rênciado fato deo crescimento
da economia brasileira ter sido
um dos mais baixos da região,
ficando atrás apenas doHaiti.

DEFLAÇÃO
Obaixo crescimento da econo-
mia do País não impediu a ex-
pansão de 4,8% das vendas em
volume e 2,4% em valor. “A de-
flação contribuiu para o au-
mentodeparticipaçãonasven-

das dos produtos demassa, es-
pecialmente perecíveis, que ti-
veram acréscimo de 9,4% en-
quantoospreços caíram2,1%.”
Masforamosprodutosdemer-
cearia salgada, entre os quais
os pães, que apresentaram a
maior queda de preços: 12,8%,
porcausadadesvalorizaçãodo
dólar, com impacto nas impor-
tações de trigo.
As marcas de preço médio

também ganharam participa-
ção em 2005 em relação às de
alto preço e, como as líderes
mantiverammercado, isso sig-
nifica que fizeram promoções.
O InstitutoACNielsen também
apontou o ganho de importân-
cia da Região Nordeste para o
varejo, onde deve haver novas
disputas e o crescimento dos
mercados de vizinhança.●

Célia Froufe
Francisco Carlos de Assis

O nível de endividamento dos
consumidoresdaRegiãoMetro-
politana de São Paulo recuou
três pontos porcentuais em
março, para 64%, ante 67% em
fevereiro. A informação foi di-
vulgada ontem pela Federação
do Comércio do Estado de São
Paulo (Fecomércio), que reali-
zouaPesquisadeEndividamen-
toeInadimplênciadoConsumi-
dor (Peic) com base no depoi-
mento dos consumidores que
têm dívidas com cheque espe-
cial,cartãodecrédito,emprésti-
mopessoalouprestaçõesemge-
ral no comércio varejista.
Na comparação com março
de 2005, no entanto, a propor-
ção de consumidores endivida-
dos é ligeiramente maior. No
terceiro mês do ano passado,
61% dos entrevistados declara-
rampossuiralgumtipodedébi-
toemaberto.“Égrandeaparce-
lade inadimplentese isso impli-
ca a redução no comprometi-

mento com outras dívidas”, co-
mentou o presidente da Feco-
mércio, Abram Szajman. “Já o
avanço em relação a março do
ano anterior é conseqüência da
crescente oferta de crédito,
principalmente consignado.
Mas a situação ainda é preocu-
pante.”

Nadireçãoopostaaoresulta-
dodonível de endividamento, a
inadimplência passou de 38%
para 42%no período.
Outro dado considerado co-
mo relevante pelos assessores
da Fecomércio é o do compro-
metimentodarendadosconsu-
midores endividados, que pas-

sou de 33% no mês anterior
para 35% estemês.
A pesquisa revela ainda
uma ligeira redução na par-
celadeconsumidoresquede-
clararam a intenção de qui-
tar total ou parcialmente os
débitos ematraso, passando
de 80%para 78%.
Também houve elevação
no porcentual daqueles que
acreditamnão ter condições
de saldá-las, de 17% para
21%.
Segundo a Fecomércio, o
aumentonopercentualdeen-
dividados com contas em
atraso e o discreto aumento
docomprometimentodaren-
dapodemtercontribuídopa-
ra essa piora de expectativa
dos consumidores em liqui-
dar os seus compromissos
no curto prazo.
Noquedizrespeitoaopra-
zo médio de endividamento,
aPeicrevelaque66%daspar-
celas em aberto, devem ser
quitadasematé12meses.“Is-
so reforça a tendência de
alongamento do perfil da dí-
vida dos consumidores e seu
reduzido poder de compra”,
informaram os assessores
daFecomércio.
Segundo eles, tanto a alta
da inadimplência como o
maior comprometimento da
renda dos endividados po-
demserexplicadosemdecor-
rência do acúmulo de contas
típicas de início de ano IP-
TU, IPVAematrículas esco-
lares, entre outros. ●

Fabricantes não
têm produtos
específicos para
esse público

ALEX SILVA/AE

OÍndiceNacional deConfiança
(INC) do consumidor brasilei-
ro, medido pela Ipsos Public
Affairsdesdeabrilde2005,caiu
3pontos entre janeiro e feverei-
ro, de 130para 127.Foi aprimei-
ra queda no indicador desde
agosto. O índice, agora divulga-
do pela Associação Comercial
deSãoPaulo(ACSP),medeaex-
tensão de confiança e seguran-
ça do brasileiro quanto à sua si-
tuação atual e futura.
Foramentrevistadasmilpes-

soas no mês, em todo o País. O
Sudeste teve omaior INCde fe-
vereiro: 139 pontos ante 135 em
janeiro. O Nordeste teve média
de 120 pontos, ante 126 pontos
em janeiro. As regiões Norte e
Centro Oeste aparecem em 3º
lugar,commédiade118pontos–
quedade27pontosantejaneiro,
quando o índice ficou em 145
pontos.NoSul,o índicefoide114
pontos, 9 acimade janeiro.

DIA DAS MÃES
A maioria dos consumidores
brasileiros que pretende com-
prarpresentesnoDiadasMães

deve optar por roupas e calça-
dosnesteano, segundoaACSP,
que encomendou pesquisa à Ip-
sos.Mas 37%dos entrevistados
disseram que não devem com-
prar presente na segunda data
mais importante do ano para o
comércio. Roupas e calçados
sãoaprimeiraopçãode23%das
pessoasouvidas.Emseguida,fo-
ramcitadosDVDs(6%),geladei-
ra(5%),CDs(5%),outroseletro-
domésticos (4%), telefone celu-
lar (4%), jóias e perfumes (4%).
As compras parceladas lide-

ramapreferênciadosconsumi-
dores que pretendem dar bens
de maior valor: 85% dos entre-
vistados com intenção de com-
prar geladeiras, 70% dos que
pretendem adquirir TV e fo-
gõese60%dosquequeremcom-
prar DVDs, microondas, celu-
lar e outros eletrodomésticos.
A maioria dos entrevistados

(65%) que pretendem comprar
roupasecalçadosdisseramque
pagarão à vista, assim com os
quequeremcomprar jóias, per-
fumes e livros (acima de 70%) e
CDs (97%). ●

4,8 %
foi o crescimento das vendas de
produtos demassa em2005

2,1 %
foi a queda dos preços dos produ-
tos demassa

12,8 %
foi a queda dos preços dos produ-
tos demercearia salgada

●●● A inadimplência aumentou no
Rio de Janeiro em fevereiro. Pes-
quisa do Instituto Fecomércio do
Rio de Janeiromostra que o total
de famílias com parcelas em atra-
so em financiamentos subiu para
18,1% em fevereiro, ante 14,7%
em igual mês de 2005. Em janei-
ro de 2006, o porcentual era de
16,2%.
ClariceMesser, diretora do ins-

tituto, avalia que os dados são
um sinal de alerta, mas não signi-
ficam uma crise do crédito ou
sinalizamo fim do ciclo de crédi-

to no País. “A inadimplência au-
mentou e isso é uma preocupa-
ção, é preciso ficar atento, mas
não é uma crise e ainda há espa-
ço para aumento do crédito”, de-
clarou.
Clarice explica que o aumento

da inadimplência na RegiãoMe-
tropolitana do Rio de Janeiro
ocorreu simultaneamente a uma
queda no número de financiamen-
tos, o que para ela mostra um
“comportamento responsável”
dos consumidores. ● JACQUELINE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 mar. 2006. Economia. B6.




