
ponto de vista do consumidor, este será o melhor Natal desde o adven-
to do real (em 1994)", diz o presidente do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), Mareio Pochmann. O 13° deverá injetar na eco-
nomia R$ 53,7 bilhões, segundo o Ipea, R$ 5,6 bilhões a mais que no

ano passado, resultado do aumento de
emprego com carteira assinada. "A
maior parte vai para o consumo. Uma
parte menor para pagamento de dívidas
e um pouco para a poupança", diz Po-
chmann. Setores do comércio varejista
estão em festa. A expectativa é de um
verdadeiro derrame de tevês, celulares,
máquinas digitais, roupas, etc. O dólar
barato também vai ajudar. "Isso permite
que produtos sofisticados estejam mais
acessíveis", diz a coordenadora do de-
partamento de economia da Federação

atal de "só uma lembrancinha"? Não em 2007. Este ano será
de presentes mesmo. Papai Noel estará mais generoso porque
há uma conjunção de fatores positivos: a renda do trabalhador
aumentou, os juros estão mais baixos, há oferta de crédito
crescente e desburocratizado e a inflação está estável. "Do



do Comércio de Minas Gerais (Feco-
mércio-MG), Silvânia de Araújo.

Os eletrônicos serão as estrelas do
Natal, com destaque para as tevês de
LCD e plasma, que estão migrando da
classe alta para os apartamentos meno-
res da classe média. "Em 2006, foram
vendidos cerca de 350 mil desses televi-
sores (3% do mercado total) e este ano
o número pode triplicar", aposta Fernan-
da Lumma, gerente de produtos de tevê
da LG, que lançou mais de dez novos
modelos em 2007. Segundo Luis Man-

gini, gerente nacional de compras de ví-
deo do Grupo Pão de Açúcar, a queda
do dólar é um dos motivos para o maior
acesso a esses produtos. "Os preços caí-
ram 30% em relação ao ano passado."

O varejo comemora de modo geral.
O Magazine Luiza, terceiro maior do
ramo no País, apóia-se no crédito farto



20% mais de dinheiro" e deverá gas-
tá-lo também com celulares mais so-
fisticados, "que conjugam telefone
com tocador de música, câmera di-
gital e acesso ao e-mail". O Grupo
Pão de Açúcar calcula que as ven-
das de câmeras digitais crescerão
15% em relação a 2006 e dos note-
books - em média 35% mais bara-

tos - subirão 200%. Este tam-
bém será o ano dos carros. Se-
gundo a Associação Nacional

de Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea), 2,9
milhões de veículos deve-
rão ser produzidos este ano,
um crescimento de 13% em

relação a 2006. Só o mer-
cado interno deverá

apresentar um cresci-
mento de 25%.

Economista e
consultor na área de
comércio varejista,

• Nilo Lopes lembra
l que o crescimento do
comércio vem se re-

petindo há quatro anos
consecutivos. "Na história

recente do Brasil (últimos 20 a
30 anos) essa é a primeira vez que isso
acontece no País." Isso ajuda a explicar
o otimismo do consumidor, fator que
também impulsiona as vendas. Mesmo
a alta informalidade - que atinge entre
30% e 40% do Varejo, segundo Mônica
Orcioli, superintendente da Associação

dos Lojistas do Shopping Leblon, no Rio
- não irá prejudicar os comerciantes re-
gistrados. "A estabilidade econômica
está mudando esse cenário, o que é bom
para todos", diz ela.

A renda média dos brasileiros ocu-
pados parou de cair e houve até um
discreto aumento entre os meses de
agosto e setembro. Passou de R$ 1.111
para R$ 1.115, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
que apurou uma taxa de desemprego em
setembro de 9%, o menor índice de de-
socupação no mês desde 2003. A previ-
são é que este ano o índice de desem-
prego seja de apenas um dígito.

Com tantos números positivos, é de
se esperar que 2007 seja um marco. "Nos-
sa expectativa é de que as vendas deste
ano tenham um crescimento mínimo de
8%, podendo chegar até a 12% em com-
paração ao mesmo período do ano pas-
sado", diz Alencar Burti, presidente da
Confederação das Associações Comerci-
ais e Empresariais do Brasil. Diante da
expectativa do Natal gordo, contudo, o
consumidor precisa lembrar de que o iní-
cio do ano chega com outras despesas
extras - das férias de verão a impostos
como IPTU e IPVA. E, para o País, me-
lhor do que bombar em apenas um mês é
manter um ritmo permanente de eleva-
ção do consumo. Por isso, guardar uma
parcela dessa renda extra pode ser um
ótimo presente para 2008.
Colaborou Daniela Mendes

para impulsionar as vendas. De acordo
com João Bhosco Cordeiro, diretor de
compras da rede, os parcelamentos - que
podem ser feitos em até 18 vezes com o
cartão da loja - facilitam bastante. "Ven-
demos 70% a prazo, tanto no carne como
no cartão, e 30% à vista", explica. A
estudante carioca Amanda Cunha, 21
anos, encaixa-se neste perfil. Estagi-
ária da área de arquitetura, ela ga-
nha aproximadamente R$ l mil
e tem o hábito de adquirir pro-
dutos a prestação. "Já es-
tou comprando. Vou dar
roupas para todos neste
Natal." José Eduardo Ca-
bral, vice-presidente co-
mercial da rede Wal-Mart
Brasil, já fez as contas:
venderá até 20% a
mais do que no ano
passado - 30% só na
área de alimentos. Ele
diz que muitos preços
caíram 15% e outros
estancaram, como é o
caso do panetone, a es
trela das ceias.

Os celulares continuam no
topo. "Esperamos um crescinlento
de 20% a 25% em vendas em relação ao
mesmo período do ano passado", diz Lo-
redana Mariotto, diretora de marketing e
varejo de produtos móveis da Motorola
Brasil. O diretor regional da operadora
Vivo, Carlos Alexandre Cipriano, frisa
que "o consumidor deste ano está com
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