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Foi um bom primeiro semes-
tre, que começou com um rit-
mo forte e sofreu desacelera-
ções no decorrer dos meses
de abril, maio e junho. Para a
segunda etapa semestral do
ano, o crescimento da econo-
mia acontecerá em patamares
menores, mas ainda com boas
perspectivas e com o empenho
governamental para controlar
a inflação, que teve na alta dos
alimentos a grande vi-la, pres-
sionando os índices e o bolso
do consumidor. Pelo menos,
será assim o segundo semes-
tre deste ano, de acordo com
o cenário desenhado pelos
economistas ouvidos pela Re-
vista Distribuição.

A economia brasileira come-
çou 2008 num ritmo acelera-
do, acompanhando o bom mo-
mento do semestre anterior,
pois os fatores que contribuíam
para o crescimento ainda esta-
vam presentes, entre os quais
o crédito em alta. a queda nas
taxas de juros, a melhoria do
nível de renda e o câmbio aju-
dando na queda de preços dos
produtos.

Até o mês de abril, "a massa
consumiu mais", afirma Nilo
Lopes de Macedo, economista
e consultor de Comércio Vare-
jista do IBGE - Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística.
"O crédito continuou forte, e o
salário formal vinha batendo
recordes, seguidos de uma po-
lítica de cunho social favorável
ao comércio", explica.

A partir do mês de maio, co-
meçou a desaceleração, prin-
cipalmente em setores mais in-
flacionados, como os de ali-
mentos e bebidas. Alguns fa-
tores que contribuíram para

essa freada foram a elevação
da taxa de juros, que fechou o
primeiro semestre em torno de
12,25%, e a inflação dos ali-
mentos, que gerou um impac-
to negativo no consumo das
classes média e baixa.

A inflação acumulada de
3,64% no primeiro semestre foi
a maior dos últimos cinco anos,
de acordo com o índice de Pre-
ços ao Consumidor (IPCA), di-
vulgado pelo IBGE em julho.
Essa disparada dos preços dos
alimentos causou impacto, prin-
cipalmente no custo de vida da
população mais pobre. A esti-
mativa é da FGV - Fundação
Getúlio Vargas, que anunciou,
na primeira quinzena de julho,
o valor do índice de Preços ao
Consumídor-Classe 1 (IPC-
C1), que abrange as famílias
com rendas de 1 a 2,5 salários
mínimos mensais. No primeiro
semestre, o índice subiu 5,97%,
acumulando alta de 9,11% em
12 meses, até junho.

Segundo esses dados, 77%
da inflação da população de
baixa renda vem dos alimen-
tos, que são os produtos que
mais pesam no cálculo do
PC-C1, uma vez que essas

famílias destinam 40% do to-
tal do seu orçamento à com-
pra de alimentos.

Embora a alta da cesta bá-
sica tenha pesado no bolso
dos b r a s i l e i r o s , o crédi to
continuou em alta até o fi-
nal de maio. Preocupados,
bancos e instituições f inan-
ceiras redobraram sua cau-
tela a partir do mês de ju-
nho, f icando mais seletivos
na aprovação de crédito, e
diminuindo em cinco pontos
percentuais o nível de com-
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prometimento da renda, que
passou de 35% para 30%.

Todos consumiram mais,
principalmente no Estado de
São Paulo, onde o comércio
apresentou crescimento entre
7% e 9% em relação ao mes-
mo período do ano passado,
apontam dados f o rnec idos
peia ACSP - Associação Co-
mercial de São Paulo.

No atacado, até o mês de
maio, houve um crescimento de
5,06% no acumulado do ano.
Esse crescimento é considera-
do razoável pelo presidente da
Associação Brasileira de Ataca-
distas e Distribuidores, Geraldo

sés começaram bem, apesar
dos ajustes, afirma Emerson
Kapaz, do IDV - Instituto de
Desenvolvimento do Varejo, que
reúne as 29 maiores empresas
do setor do País. O setor se
adequou ao aumento de pre-
ços, que provocou uma retração
do consumo, mostrando a ca-
pacidade de adaptação das
empresas. "O varejo se ajustou
ao crédito, que foi o grande ala-
vancador desse cenário favorá-
vel", diz.

No Estado de São Paulo, o
varejo também teve um desem-
penho acima da expectativa,
afirma Altamiro Carvalho, as-
sessor económico da Fecomer-
cio. O especialista afirma que

a massa de salário real subiu 9%
na região metropolitana, onde os
rendimentos reais foram pagos
em abril, e gastos em maio, o que
explica esse vigor nas vendas,
acima das expectativas", explica
Carvalho.

Quanto às indústrias, dados
fornecidos pelo IBGE aponta-
ram uma redução acentuada na
produção, que passou de 10%
para 2,4% em relação ao mes-
mo período do ano passado,
caindo 0,5% nos meses de
maio e abril.

O evento surpresa no primei-
ro semestre, e o principal rnoti-

Eduardo da Silva Caixeta, que
projeta um encerramento de
ano com um acréscimo de 8%
nas vendas de 2008 em rela-
ção a 2007. "Ficamos abaixo de
6%, pois, com o aumento da
cesta básica, houve retração no
consumo, mas vamos fechar o
semestre de maneira positiva,
e no segundo semestre as coi-
sas vão melhorar."

No varejo, os primeiros me-

os resultados fecharam 5%
maiores em relação ao primei-
ro semestre do ano passado,
superando os 2% ou 3% espe-
rados.

Aliado a fatores como a alta do
crédito, o setor na capital foi pri-
vilegiado pelo aumento da confi-
ança do consumidor e do empre-
go com carteira registrada na ci-
dade, a alta da renda e a queda
na taxa de juros. "Na realidade,

vo da desaceleração, que se
refletiu em todos os setores, foi,
sem dúvida, a alta dos alimen-
tos, que não afetou somente a
renda do consumidor brasilei-
ro, mas também a da popula-
ção mundial.

Todos pagaram o preço, afir-
ma Chico Pessoa, economista
da LCA Consultores. Além dos
alimentos, outro aumento im-
previsto foi o da energia elétri-
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ca, também provocado pela cri-
se mundial que aconteceu em
decorrência de uma junção de
fatores, como, por exemplo, pro-
blemas com o sistema financei-
ro, programas climáticos, au-
mento da demanda em países
mais pobres, e alta do biodie-
sel e do petróleo, que causaram
a especulação. "O mundo cres-
ceu muito mais depressa do que
poderia, o que gerou impacto no
aumento dos preços nos países
emergentes", explica Pessoa.

Os supermercados foram os
primeiros a sentir esse impacto
nas vendas. Em comparação
com o mesmo período do ano
anterior, no primeiro semestre,
o consumo das famílias como

sado, Os alimentos básicos pas-
saram a sofrer influência do
aquecimento das taxas, levan-
do ao aumento.

A população de baixa renda,
principalmente na capital pau-
lista, foi a que mais sentiu o
impacto da alta dos alimentos,
pois houve uma incidência no
aumento dos preços dos itens
de importância-chave na cesta
básica, que são os mais consu-
midos por essa população. Uma
pesquisa realizada pelo Dieese
mostrou que São Paulo apre-
sentou, no primeiro semestre, a
segunda cesta básica mais cara
do País (R$ 245,24), perden-
do somente para Porto Alegre (R$
246,72).

um todo cresceu 6,1%, abaixo
dos 6,6% de 2007. Segundo
dados fornecidos pelo IBGE,
em abril, os supermercados ti-
veram queda de apenas 0,1%,
crescendo 0,6% em relação a
abril do ano passado. Porém,
alguns fatos mascarararn esse
crescimento. O calendário ficou
achatado pela Páscoa, que
aconteceu em março deste ano,
mas não em março do ano pas-

A Abras - Associação Brasilei-
ra de Supermercados confirma
esse cenário. O faturamento no
setor vinha apresentando bom
desempenho até maio, mas, por
causa do aumento de quase 20%
da cesta básica nos últimos doze
meses, a saída encontrada pelo
consumidor de baixa renda foi
cortar ou substituir os produtos
mais caros.

De acordo corn a entidade, em
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sua busca por adequar o salário
a essa nova realidade, o consu-
midor está migrando para mar-
cas mais baratas, por exemplo,
saindo da proteína animal para
a massa. "A única certeza que
temos do fechamento do ano é
na questão do volume, que será
menor do que o comercializado
no mesmo período no ano pas-
sado", afirma Sussumu Honda,
presidente da Abras.

Esse aumento causa uma dimi-
nuição na confiança do consumi-
dor, e irá gerar insegurança no
segundo semestre. Segundo da-
dos divulgados peio IBGE no mês
de julho, os alimentos tiveram a
maior variação mensal desde ja-

neiro de 2003 no IPCA - de
2,11% -, representando o maior
aumento para um mês de junho
desde o Plano Real. Entre os ali-
mentos, os campeões do aumen-
to foram o arroz (38,21%) e o to-
mate (106,41%).

Para o presidente da Abras, é
preciso entender como a cadeia
funciona "O impacto do aumento
do petróleo, os commodities ener-
géticos e as eleições norte-ame-
ricanas, entre 'outros fatores, en-
carecem a produção e nos afe-
tam diretamente", explica Honda

Para o segundo semestre, o
cenário deverá ser menos favo-

rável e a economia conti-
_ nuará crescendo em

menor ritmo do que o
esperado, afirmam
os economistas.
Para Mareei Sóli-

meo, economista-
chefe do Instituto

Gastão Vidigal, da
ACSP, o País crescerá

de maneira mais lenta,
com altas entre 6% e 7%,

acima da expectativa projeta-
da pelo IBGE, que era de 5,3%
em relação ao mesmo período
do ano passado.

O principal fator responsável por
essa desaceleração continuará
sendo a inflação dos alimentos.

Para o economista, os brasileiros
não estão mais acostumados com
aumentos generalizados, e essa
realidade pegou a população de
surpresa, "O consumidor desen-
volveu a memória dos preços, algo
inexistente na época da hiperin-
flação, e terá motivos para conti-
nuar reclamando" define Solimeo.

Os especialistas estimam que
haverá um desempenho positivo
no comércio. A tendência indica
que este ano será fechado com
um crescimento entre 3% e 4%
em relação ao ano passado, ha-
vendo um ligeiro aumento da
inadimplência por causa da que-
da do nível de renda

Aliás, nesse setor, o País estará
em um momento único, onde tur-
bulências farão parte do proces-
so, havendo intensas negocia-
ções, pois o setor é sensível a
mudanças políticas e económicas.

Porém, o varejo tende a cami-
nhar para uma modernidade
cada vez maior, atendendo os
consumidores em várias áreas,
com oferta de ótimos produtos.
"No Brasil, ternos alternativas
para combustíveis e alimentos,
entre outros produtos. Não po-
demos errar a mão. A iniciativa
privada está cumprindo com
sua parte e o governo não pode
errar", alerta Kapaz.

Segundo o IDV haverá um
aquecimento natural da econo-
mia por causa das vendas sazo-
nais em datas como, por exem-
plo, o Dia dos Pais, o Dia das Cri-
anças e o Natal. O Banco Cen-
tral deverá elevar os juros e, em-
bora se tenha a estimativa de que
os índices serão menores que os
do ano passado, a produção de-
verá se adequar ao consumidor
e os investimentos continuarão
sendo feitos.



Os especialistas não acredi-
tam em ações mais firmes do
governo para conter a infla-
ção no segundo semestre. A
arrecadação fechará com nú-
meros acima das expectativas,
não haverá medidas radicais
que afetem ou limitem o cré-
dito, e a inflação deverá man-
ter o percentual, isto é, o ano
se fechará em torno de 6,8%,
contrariando os 4,5% aponta-
dos inicialmente, havendo au-
mento da taxa de juros.

A taxa básica de juros, a Se-
lic, deverá ser elevada pelo BC
para 14,25% até o f inal do
ano. Nesse cenário, espera-se
para o segundo semestre um
crescimento entre 2% ou 3%

em relação ao mesmo perío-
do do ano passado. Porém, os
índ ices cont inuarão a ser
pressionados, diz Carvalho.

Outras alternativas aponta-
das pelos economistas para
se conter a inflação seriam
cortes nos gastos públ icos.
"Para frear a inf lação, não
podemos pensar na reindexa-
ção da economia", afirma Síl-
vio Laban, vice-coordenador
do Centro de Excelência ao
Varejo, da FGV,

Como acontecerá no segun-
do semestre, os primeiros
meses do ano de 2009 serão
difíceis. Só haverá melhoras
se a taxa de juros cair um pou-
co, afirma Fábio Kanczuk, pro-
fessor de economia da FEA-
USP. O professor não se mos-

tra otimista. "O ano de 2009
será medíocre em relação à
economia, com um crescimen-
to em torno de 4%", prevê.

O Produto Interno Bruto
(PIB), segundo estimativas re-
alizadas pelos especialistas
económicos, deverá fechar ali-
nhado com as previsões que
foram feitas no começo do
ano - entre 4,% e 4,8% -, nú-
meros menores que o de
2007, que foi de 5,4%.

Quanto ao superavit primá-
rio, que apresentou os melho-
res resultados da história, che-
gando a 6,5% do PIB, soman-
do R$ 74,95 bilhões entre os
meses de janeiro e maio de
2008, segundo dados obtidos
pelo IBGE, ele deve manter
um bom desempenho.
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