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A classe média agora pode comprar a preços mais em conta a batata Pringles, o ketchup Heinz 
ou vinhos chilenos Concha y Toro. O dólar baixo dos últimos meses favoreceu mais a 
importação de produtos supérfluos, que já tem clientela garantida. O consumidor de baixa 
renda continua comprando o similar nacional, ainda mais barato do que o estrangeiro na maior 
parte dos casos.  
 
Um ketchup da marca Heinz custa no hipermercado Extra R$ 4,45, enquanto o mesmo produto 
da Hellman's sai por R$ 3,38. Uma barra de chocolate suíço Lindt custa R$ 12,40. Uma barra 
de 170 gramas da Lacta, por sua vez, é vendida por R$ 3,30.  
 
Os consumidores que gostam de cerveja podem comprar no Wal-Mart, por exemplo, uma 
garrafa longneck da marca Bitburger por R$ 2,47. Uma garrafa similar da marca Heineken, 
que é produzida no Brasil pela Kaiser, sai por R$ 1,59.  
 
Há casos, no entanto, em que os produtos estrangeiros estão mais baratos do que os 
nacionais, mas são isolados. O Wal-Mart está colocando em suas prateleiras um chocolate 
fabricado no Uruguai com marca própria da rede, a Great Value. A barra custa R$ 2,98, 
enquanto uma similar da Garoto sai por R$ 3,38.  
 
Embora a queda do dólar tenha levado os supermercados a trazer mais produtos importados, 
eles ainda pesam pouco no total das vendas. Se o dólar mantiver a trajetória de alta esboçada 
no início da semana, pouco alteraria o mix do varejo. Segundo o Wal-Mart, a rede elevou em 
cerca de 30% neste ano a importação de produtos. Mesmo assim, os importados representam 
só 3% dos produtos vendidos.  
 
As importadoras ouvidas pelo Valor consideram que a alta recente do dólar é pontual e, por 
enquanto, não alteraram seus planos. A grande dúvida do mercado hoje é em que patamar o 
câmbio irá se estabilizar. "Com o dólar cotado até R$ 2,30, dá para manter os preços. Acima 
disso, já complica", diz Bruno Airaghi, diretor de marketing da Interfoods, que faz importação 
exclusiva da Kraft Foods.  
 
Até agora, as importadoras já aproveitaram um longo período de bonança, que permitiu 
aumentar o volume de vendas e melhorar o mix de produtos.  
 
Quem saiu ganhando foi a classe média alta, que pôde ver muitos dos seus produtos 
preferidos a preços mais acessíveis e até promocionais. O molho de tomate pelatti italiano 
pode ser encontrado por até R$ 1,99. "O preço é muito barato, mas como se trata de um item 
importado, conhecido por um grupo restrito, eu consigo aumentar as vendas em, no máximo, 
30% nesse tipo de promoção", afirma Celso La Pastina, da importadora La Pastina. "É difícil 
conseguir um aumento da base de consumidores para esse tipo de produto."  
 
Ainda que o volume de importados nas grandes varejistas seja pouco representativo, a 
indústria vem tirando proveito da valorização do real para ampliar o mix de produtos e testar 
linhas que ainda não foram incorporadas ao hábito do brasileiro.  
 
Agora mais baratos, os vinhos passaram a ser vistos com maior freqüência na mesa da classe 
média. A La Pastina, por exemplo, registra aumento de volume de vendas de vinho entre 10% 
e 15% desde o início do ano.  
 
O vinho Santa Helena, carro-chefe da importadora Interfood e o líder entre os chilenos, teve 
um aumento de vendas de 5% desde janeiro.  
 
No último ano, a Procter & Gamble reforçou o mix de importados no seu portfólio. Entre os 
produtos estrangeiros mais conhecidos da empresa está a batata Pringles, cuja linha passou a 
incluir sabores que antes não eram trazidos pela P&G.  
 



A multinacional aproveitou para trazer novos itens, como o desodorante masculino Old Spice, 
novas versões do creme dental Crest, além da fralda Pampers Active. De janeiro a abril deste 
ano, a P&G registrou um aumento de 70% nos alimentos importados e 50% em higiene 
pessoal.  
 
Ao contrário do que aconteceu há dez anos, quando o varejo utilizou o dólar para pressionar a 
indústria nacional a baixar seus preços, inundando as prateleiras com itens importados, o setor 
vive hoje uma situação inversa: a deflação dos itens de bens de consumo. Os preços caíram, 
corroendo também o faturamento dos supermercados, que são levadas a vender maiores 
volumes para manter a mesma receita.  
 
A maioria dos produtos estrangeiros da multinacional não briga por preço nas gôndolas com os 
similares nacionais. A estratégia utilizada na importação é outra. "A composição do preço de 
um produto importado depende de vários fatores, além do câmbio, como percepção de marca 
e qualidade", diz Pedro Silva, diretor de assuntos corporativos da Procter & Gamble. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 maio 2006, Tendências & Consumo, 
p. B-5. 


