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Televisores, aparelhos de microondas e freezers deverão ser os produtos que mais 
vendidos no Dia das Mães deste ano, de acordo com projeção Arthur Bernardo 
Neto, diretor da área de Customized Research (pesquisas customizadas) da 
ACNielsen . Aparelhos de microondas e freezers terão um crescimento de 8% sobre 
a mesma data comemorativa de 2005. “Não me atrevo a fazer uma projeção para a 
venda de televisores nesta data, mas sem dúvida crescerão bastante devido à 
proximidade da Copa do Mundo de Futebol”, afirma Neto. Para o diretor, no Dia das 
Mães, televisores de plasma e aparelhos mais sofisticados tendem a superar os 
celulares, produto líder de vendas no Dia das Mães de 2005, com expansão de 13% 
na data do ano passado sobre 2004. “O celular perdeu força e os filhos que estão 
com ‘segundas intenções’ para assistir os jogos em melhores aparelhos e 
presentearão as mães com novas TVs”, argumenta. 
 
Os números projetados pela ACNielsen demonstram que o comércio está aquecido 
e que em todas as datas comemorativas deverá haver um crescimento sobre o ano 
anterior. “O Dia das Mães ainda será a segunda data mais importante para o 
varejo, mas as vendas de todas as outras, como Dia dos Namorados, Dia dos Pais e 
Dia da Criança, deverão crescer 5% sobre o ano anterior”, diz o diretor. Apesar de 
não fazer uma projeção para o Natal, o diretor da ACNielsen acredita que a data 
será muito melhor em 2006 do que em 2005. Para ele, fatores como uma economia 
estabilizada, aumento do poder de compra da população e taxa crescente de 
emprego formal vão contribuir para o bom resultado da data. Além disto, inflação 
sob controle e aumento dos gastos públicos em função das eleições darão um novo 
fôlego para o Natal de 2006. “O Natal será bom porque a situação política já estará 
definida e as pessoas já saberão o que vem pela frente”. 
 
Para Neto, as vendas de aparelhos de televisores deverão crescer 15% sobre o ano 
de 2005, devido a Copa do Mundo, ao barateamento e disseminação da tecnologia 
e uma forte demanda reprimida por aparelhos novos. Em 2005, segundo a pesquisa 
“Mudanças no Mercado Brasileiro 2006” da AC Nielsen, a venda de televisores 
cresceu 8% ante o ano anterior. No geral, a cesta de eletrônicos cresceu 11% e o 
que teve maior destaque foram os aparelhos de home theater, com um incremento 
de 239% ante 2004. “A taxa de aparelhos ainda é baixa no País”, explica Mário 
Lynch, diretor de marketing da ACNielsen.  
 
Desaceleração  
 
De acordo com a pesquisa, houve desaceleração no crescimento no comércio e no 
consumo em massa do País em 2005. Enquanto em 2004 o varejo e o consumo 
cresceram 9,3% e 8,5% respectivamente, em 2005 o crescimento foi de 4,8% nos 
dois casos. Em valor o crescimento dos produtos do consumo em massa foi de 
2,4%. “Em 2006 esperamos que a economia do Brasil cresça 4% e os produtos de 
consumo em massa tenham um incremento de 6%”, comenta Lynch. A pesquisa 
apontou que em 2005 ante 2004, dentre as cestas, os produtos perecíveis tiveram 
um crescimento de 9,4%; mercearia salgada, de 5,8%; e produtos de limpeza 
caseira, 5,5%. Bebidas não alcoólicas, incluídas cervejas, cresceram 5,4%, higiene 
pessoal, 4,9%; e mercearia doce, 4%. Quase todas as cestas tiveram redução de 
preço, que variou de 0,3%, caso de produtos de higiene pessoal, a 12,8%, em 
mercearia salgada. “Os perecíveis são um sinalizador da economia, pois quando o 
consumidor tem uma renda a mais disponível começa a tornar o seu consumo mais 
rico e variado, quando está sem dinheiro corta os perecíveis”, argumenta Maria 
Tereza Araújo, gerente de Service (serviços) da ACNielsen.  
 
 



Preço médio avança 
 
As marcas de preço médio ganharam participação sobre as de alto preço em 2005. 
Enquanto em 2004 as marcas de preço médio tinham 15% de participação, contra 
58% das marcas de alto preço, em 2005 os números foram para 17% contra 56%, 
respectivamente. A pesquisa é feita com 6.500 marcas e são consideradas de preço 
baixo marcas que têm preços de até 80% do valor da média do produto no 
mercado; marcas de alto preço são produtos que custam 10% a mais do que a 
média do produto no mercado. 
 
Em 157 categorias de produtos das marcas que eram líderes em 2003 em seus 
segmentos, 85% continuam na liderança, porém 45% perderam participação. 
Destas, 69% elevaram o índice de preço. Cerca de 45% das marcas ganharam 
participação e destas cerca de 48% mantiveram ou elevaram o índice de preços. A 
participação das marcas de alto preço no grupo das líderes passou de 36% em 
2004 para 39% em 2005, já as de médio preço passaram de 48% em 2004 para 
51% em 2005. “O preço é um fator determinante na movimentação de mercado 
das marcas líderes”, ressalta Lynch. 
 
Pequeno varejo  
 
O pequeno varejo alimentar, o que inclui padarias, continuou crescendo em 2005 
em importância no faturamento. Em 2005 o índice deste porte de varejo foi de 
40%, contra 39% em 2004 e 38% em 2003. Os supermercados médios e grandes 
tiveram queda e ficaram com 22% em 2005 contra 23% em 2004 e 24% em 2003. 
Os hipermercados se mantiveram estáveis em 6% nos três anos da pesquisa e os 
supermercados pequenos cresceram de 11% em 2003 e 2004 para 12% em 2005. 
“O pequeno varejo vem crescendo devido à comodidade que ele proporciona, o 
supermercado de vizinhança é uma tendência”, diz Lynch. 
 
De acordo com a pesquisa da ACNielsen, o Nordeste teve um maior crescimento em 
volume de produtos em 2005. O crescimento da região foi de 12,2% contra 6,5% 
da Região Sul e 4,8% dos Estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. O interior 
paulista teve um crescimento de 3,8%; a Grande São Paulo, 3,2%; e o Grande Rio 
de Janeiro, 3,2%. “O Nordeste teve um crescimento superior a média porque é uma 
região utilizada para testes de mercados, de novas embalagens e produtos voltados 
ao público de baixa renda”, explica o diretor de marketing da AC Nielsen. Mesmo 
com a expansão, a Região Sudeste ainda responde por 59% das vendas do varejo 
brasileiro.  
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