
Um olho no bolso, outro na crise 
Fabiana Ribeiro 
 
A crise financeira global já alterou os hábitos de consumo dos moradores do Rio. Pesquisa 
feita pela Fecomércio-RJ com exclusividade para O GLOBO mostra que 30,3% dos cariocas 
entrevistados mudaram seus planos de Natal e fim de ano por causa da turbulência na 
economia. À frente dessas alterações, nota-se uma prudência por não se endividar mais: 
desses consumidores que fizeram novos planejamentos, 63,7% iam comprar os presentes a 
prazo e agora vão pagar tudo à vista. O levantamento da entidade ouviu 747 pessoas, na 
Região Metropolitana do Rio, no último dia 27. 
 
Há uma parcela maior de pessoas interessadas em fazer seus pagamentos à vista. O que é 
uma resposta direta ao encarecimento de crédito e a parcelamentos mais curtos no varejo. É 
um efeito da crise que faz ainda com que o consumidor tema entrar 2009 com muitas dívidas 
comentou Christian Travassos, economista da Fecomercio-RJ. 
 
Ficar menos endividado e ainda poupar mais. A pesquisa mostra que 53,9% dos entrevistados 
passaram a guardar mais dinheiro diante da crise. Dos consumidores que mudaram seus 
planos, 92% vão gastar menos do que planejavam antes da crise. Para o Natal, muitos 
(84,3%) admitiram presentear menos gente. E quase 30% dos ouvidos pela entidade adiaram 
suas decisões de compra neste fim de ano. Os eletrônicos foram os itens mais citados pelos 
consumidores (31%), em especial a televisão (14,3%). 
 
As mudanças de planos das famílias afetam naturalmente os resultados do comércio. Em 
outubro o varejo previa aumento de 9% nas vendas do Natal, frente a igual período de 2007. 
Agora as expectativas ainda projetam vendas em alta, mas de 4,5% — disse Travassos, 
frisando que esse medo de se endividar afeta compra de bens maiores, como automóveis. 
 
A opção por pagar à vista pode ser uma forma de o varejo ter capital de giro, em pleno 
período de escassez de crédito, lembra Travassos: 
 
Essas alterações do consumidor podem até ser interessantes para todo mundo. Mostra 
também que as pessoas estão mais atentas a seu planejamento financeiro do que em anos 
anteriores. Isso indica que o consumidor está maduro: segurar as compras pode proteger as 
finanças e o próprio varejo. É um consumo sustentável. 
 
A empresária Vera Lúcia de Araújo Medeiros, por exemplo, pretende gastar R$ 800 com 
presentes de Natal. Pagará à vista pelas suas compras, mas vai presentear menos gente este 
ano. 
 
Promoção mesmo é fazer um esforço para pagar à vista. Até porque, além dessa crise, 
janeiro esta aí e traz muitos outros gastos. Não quero me endividar, não sabemos os efeitos 
dessa crise — disse ela, que foi à Saara, no Centro do Rio, fazer compras na última-sexta-
feira. 
 
A preferência pelo pagamento à vista já foi notada por vários lojistas. A loja feminina Myth 
percebeu um salto de 40% das compras à vista em suas unidades espalhadas pelo Rio. Uma 
surpresa para a marca, que ofereceu diferentes condições de pagamento facilitado neste fim 
de ano. Na Toque, de decoração, também houve aumento de 40% nas vendas à vista e o 
pagamento em dinheiro foi a opção de metade destes clientes. Na Four Style, as vendas à 
vista subiram 20% e o cartão de débito passou a ser mais usado que o de crédito. E, na Rosa 
Chá do Fashion Mall, as vendas em dinheiro representaram 20% do faturamento — quase o 
dobro do que se vê normalmente. 
 
O brasileiro está receoso, não sabe qual será o reflexo dessa crise, o que pode acontecer 
daqui para a frente. Por isso, as pessoas estão preferindo não se endividar. Isso afetou 
claramente a maneira como está sendo gasto o dinheiro — afirmou Patrícia Barreto, dona da 
Pathisa, loja de roupas femininas. 
 



Diante do quadro em que se nota aumento de clientes fazendo pagamento à vista, nossas 
funcionárias estimulam a venda à vista em dinheiro. E isso gera satisfação — completou 
Carolina Pires, gerente da loja New Order. 
 
Parcelamentos mais curtos também têm sido outra opção dos consumidores, apontou a 
Fecomércio-RJ. De acordo com a sondagem, 33,3% dos entrevistados que disseram alterar 
seus planos para o fim de ano vão diminuir o número de prestações das compras que vão 
pagar a prazo. Uma decisão já verificada no varejo do Rio. Na Clínica Longevitá, na Barra da 
Tijuca, o número de parcelas já diminuiu. 
 
É costume do brasileiro fazer compras a prazo. Mas o número de parcelas tem caído bastante. 
No máximo, duas vezes no cartão de crédito e sem juros — disse Fátima Bahia, proprietária 
da clínica. 
 
Segundo o consultor financeiro Eduardo Bassin, o pagamento à vista é a melhor forma de 
equilibrar as finanças, especialmente em tempos de crise. Para ele, o momento é de cautela 
mesmo e é importante utilizar os recursos do salário e do décimo terceiro salário com 
comedimento. 
 
É importante ter em vista que o mês de janeiro nos contempla com as velhas conhecidas 
despesas sazonais, como IPTU, IPVA, despesas de festas de fim de ano e outras. Em tese, 
esta cautela, embora benéfica para o consumidor, refreará os resultados esperados pelos 
empresários — disse Bassin, para quem janeiro será marcado por liquidações. — Quem tiver 
um pouco de paciência fará ótimos negócios.  
 

 
 
 



 
 

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 dez. 2008, Economia, p. 14. 


