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Varejoesperaa
melhorPáscoados
últimosdoisanos

Computador,casaprópria,viagens:
47%queremgastarmaisesteano

ATIVIDADEECONÔMICA

Aumento da renda e expansão do crédito garantem a realização dos sonhos de consumo do brasileiro

●●●O comércio deve ter este ano
amelhor Páscoa desde 2005,
segundo pesquisa nacional feita
pela Serasa com 1.010 executi-
vos de empresas varejistas. Qua-
se ametade dos entrevistados
(48%) prevê aumento do fatura-
mento em relação àmesma data
de 2006.

Esse porcentual também supe-
ra todos os resultados das pesqui-
sas realizadas pela Serasa para
datas comemorativas desde
2005. NoNatal do ano passado,
39%dos entrevistados espera-
vamum aumento no faturamento
ante o ano anterior. No Dia da
Criança de 2006, 40%acredita-
vam em vendasmaiores, enquan-
to no Dia dasMães domesmo
ano essa fatia era de 37%.

De acordo com os responsá-
veis pela enquete, as perspecti-
vas para o faturamento na Pás-
coa estão coerentes com o bom
desempenho do comércio regis-
trado no primeiro bimestre de
2007. Omovimento de vendas
no varejo em janeiro deste ano
foi o melhor para o período desde
2001, de acordo com o IBGE.

A pesquisa da Serasamostra
ainda que 41%dos empresários
ouvidos acreditam namanuten-
ção dos negócios na Páscoa des-
te ano ante amesma data de
2006. Apenas 11%dizem que as
vendas podem sermenores.

O otimismo émaior no Norte
do País, onde 52%dos entrevista-
dos apostam em crescimento do
faturamento. Em seguida, está o
Sul, com 51%dos empresários
prevendo acréscimo nos negó-
cios. Para os técnicos da Serasa,
é uma clara demonstração da
recuperação de renda na região,
após um ano emeio de crise no
agronegócio e nas exportações
de produtosmanufaturados, co-
mo calçados. No Sudeste, 47%
prevêem aumento. ● M.R. eM.C.
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Crédito
imobiliáriodá
novoimpulso
aoconsumo

BENEFÍCIO–SantanaJúnior coma filhaFranciely: ‘Comocomputador, consigoumarendaextra’

Marcelo Rehder
Márcia De Chiara

Oaumento da renda e o crédito
fácil fazem o brasileiro sonhar
maisaltoesteano.Éoquereve-
la pesquisa feita pelo instituto
IpsosPublicAffairs,queconsul-
tou 1.200 famílias em todo o
País no fimde 2006.Do total de
entrevistados, 46% responde-
ram que pretendem consumir
mais em 2007. Na pesquisa an-
terior, feita em dezembro de
2005, comprevisõespara o ano
seguinte, esse número era me-
nor, de 39%.
Ossonhosdeconsumoconti-

nuam sendomóveis e eletrodo-
mésticos, com 37% das inten-
ções de compra, mas há maior
intenção de crescimento ex-
pressivo em gastos com lazer e
viagens,computadoreseacom-
pra da casa própria. Entre a
classe C, cuja renda familiar é
deR$ 1.161,88, a intenção de ad-
quirir um computador saltou
de 18%, em dezembro de 2005,
para 23%no fimde 2006. Ame-
ta de ter a casa própria passou
de10%para14%namesmacom-
paração.
Apesquisamostraqueaclas-

seCpassoua terosmesmosob-
jetivos de consumo da classe
AB(R$2.325,38), inclusivepara
itensmais caros. “Hoje, o dese-
jo de comprar um computador
é praticamente o mesmo entre
essas duas classes”, diz Franck
VignardRosez,diretordafinan-
ceira Cetelem, que encomen-
dou o estudo ao instituto.
Oeducador socialMiroel Jo-

séSantanaJúnior, de33anos, é
umexemplodamudançadepa-
drão de consumo. Ele acaba de
realizar um sonho acalentado
há mais de quatro anos: com-
prou um computador Pentium
4, parcelando o pagamento em
10 vezes no cartão de crédito.
“Com o computador em ca-

sa, consigo ter uma renda ex-
tra”, diz Santana. Casado e pai
de uma filha, Franciely Silva
Santana, de 10 anos, ele conta
quepreparacurrículos,editafi-
tas de vídeo e consegue entre
R$ 300 e R$ 500 por mês. Esse
trabalho extra faz a sua renda
mensal chegar atéR$ 1.100. Ele
trabalhacomesporteelazernu-
ma creche emSão Paulo.
Santananão está sozinhona

realização do sonho de consu-
mo.Segundoestimativadacon-
sultoria IDC, cerca de 8,5 mi-
lhões de computadores, entre
PCs e notebooks, deverão ser
vendidos este ano no País, qua-
se1,5milhãodeunidadesamais
em relação às vendas de 2006.
“Noanopassado, oBrasil ul-

trapassouoJapãoeoReinoUni-
dosnavendaanualdecomputa-
dores”,dizReinaldoSakis, ana-
listado IDC.Deacordocomele,
o Brasil passou a ocupar a ter-
ceiraposiçãonorankingdeven-
das anuais, atrás apenas dos
EUA da China. O crescimento
estáaceleradoporqueapropor-
ção de computador por família
no Brasil ainda é muito baixa
comparada a outros países.

Viajar aparece como outro
importante sonho de consumo
da população. De acordo com a
Ipsos, esse item ocupa o tercei-
ro lugarnos desejosdasclasses
C eDE (R$ 571,05) e o primeiro
nas classesmais ricas (AB).

CRUZEIRO
O Banco Fibra pode transfor-
mar esse desejo em realidade
para os mais pobres. Na sexta-
feira, a instituição anunciou
quevai financiar viagensdena-
vio para aposentados, pensio-
nistasdo INSSeservidorespú-
blicos (aposentados e na ativa),
comdescontoemfolhadepaga-
mento.
Opagamentopoderáserpar-

celado em até 40 vezes. “Como
ovalormédiodeumaviagemde
navio varia de R$ 3,5mil a R$ 4
mil, asmensalidades sairãopor

menosdeR$100,oquecabenos
maisvariadosorçamentos”,diz
MárcioRonconi, diretor deVa-
rejo do Fibra.

CRÉDITO
O crescimento das vendas está
sendoalimentadoespecialmen-
tepelocrédito fácil e oaumento
da massa de rendimentos do
trabalho, num cenário de infla-
çãosobcontrolee jurosemque-
da.Emfevereirodesteano(últi-
mo dado disponível), a massa
de rendimentos nas seis re-
giõesmetropolitanas pesquisa-
das pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
atingiuR$22,4bilhões,oquere-
presenta um crescimento de
21,7% ante fevereiro de 2004,
descontada a inflação.
O resultado decorre do au-

mento da ocupação e do rendi-
mento médio real, observa o
economistaMárcioPochmann,
da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). O rendi-
mentomédio real passou deR$
1.008,50paraR$1.096,36,nope-
ríodo.Avariação foi de8,7%. Já
o número de pessoas ocupadas
passou de 19,4 milhões para
20,4milhões, com alta de 5,1%.
“Como os ocupados gastam

quase tudo o que ganham, essa
elevaçãodamassaderendimen-
tos é canalizada para o consu-
mo”, diz Pochmann.
A oferta de crédito, outro

combustível do consumo, dá si-
nais, neste início de ano, de que
vai manter o ritmo de cresci-
mento. No primeiro trimestre,
bancos e financeiras confir-
mamque a demanda por crédi-
to continua aquecida, especial-
mente no segmento consigna-
do, cujo aumento foi de 50%em
12meses.
AAssociação das Empresas

deCrédito,FinanciamentoeIn-
vestimento prevê expansão de
20%a25%nosaldodosemprés-
timosaoconsumidornesteano.
Se a projeção for confirmada, a
carteira poderá atingir R$ 240
bilhões.Noanopassado, fechou
emR$191,9bilhões,comcresci-
mento de 23,4%.● ALEGRIA–YoshieeSilvino: reforma

Banco oferece
crédito consignado
para viagens
de navio

TIAGO QUEIROZ/AE

PATRICIA SANTOS/AE

O crédito imobiliário deve dar
um novo fôlego ao consumo. O
impulsopodevirtantopelo lado
da criação de empregos e au-
mento da renda, como pela
maior demanda, no médio pra-
zo, pormóveis e eletrodomésti-
cos para equipar a nova casa.
SegundoestudodaLCACon-

sultores, o crédito imobiliário
pode passar dos atuais 2% do
ProdutoInternoBruto(PIB)pa-
ra7%emtrêsanos.Seessapre-
visão se concretizar, 2,5 mi-
lhões de postos de trabalho for-
mais e informais deverão ser
abertosnoperíodo,diz oecono-
mista Braulio Borges, da LCA.
Hoje, a construção civil em-

pregadiretamente6milhõesde
trabalhadores.Somadoaosem-
pregos indiretos, o contingente
chegaa13milhões,oquecorres-
ponde a 20% do total de ocupa-
dos no País.
“O potencial que a constru-

ção tem de gerar empregos é
enorme”, diz o economista. “Is-
so vai ajudar a sustentar o con-
sumo das famílias em relação
ao efeito crédito, que não deve-
rá ter movimento tão forte no
médio prazo.”
O aposentado João Silvino

daSilva, de 69 anos, e amulher,
Yoshie Inoue, de 60, começa-
ram, estemês, a reformar a ca-
sa comprada há três anos. Eles
confirmam as pesquisas que
apontam a forte intenção do
brasileiro de investir na casa.
Entre mão-de-obra e mate-

rial, elespretendemgastar cer-
cadeR$12mil,poupadosduran-
te os últimos anos. “Estamos
pesquisando preços e pagando
à vista”, diz Silva, que tem uma
renda mensal de cerca de R$ 1
mil. “A reforma era necessá-
ria”, diz Yoshie.
De acordo com Silva, a esta-

bilidade da economia facilita os
planos e permite sonhar não
apenas com a reforma, mas
comamobília novapara acasa.
Depois da concluída a reforma,
ele pretende trocar o fogão. Já
comprou uma geladeira, o for-
no de microondas e o dormitó-
rio.Ao todo, gastoupertodeR$
7mil e quitou as compras à vis-
ta. “Prefiro economizar e com-
prar à vista com desconto”, diz
o aposentado. Mas ele não des-
preza o cartão de crédito. “O
cartãodáumfôlegoparaoorça-
mento porque adia o pagamen-
to por ummês.”
Boa parte dos brasileiros

não age como Silva, pois preci-
sa de crédito para ir às com-
pras. Por isso, especialistas te-
mem que a demanda por imó-
veis, num primeiro momento,
jogueumbalde de água fria nas
vendasdeoutros itensdemaior
valor por causa do aumento do
endividamento.
“O primeiro item que deve

ter as vendas afetadas é o auto-
móvel”,dizFranckVignardRo-
sez, diretor da financeira Cete-
lem.Mas,nomédioprazo,entre
três e cinco anos, a compra da
casaprópriaabreespaçoparao
aumento da demanda por bens
duráveis. ● M.R. eM.C.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 01 abril. 2007. Economia, p. B4.




