
Alento para o mercado
Para fugir da crise, comércio acredita no Dia das Mães e espera retomada das vendas
FERNANDO MURAD E RDBERT GALBRAITH

Principal data comercial do
ano depois do Natal, o Dia das
Mães ganha contornos espe-
ciais neste ano por conta dos
reflexos da crise econômica
mundial. O desempenho do va-
rejo no mês de maio pode servir
como termômetro do momento
econômico do País, apontando
retomada de crescimento ou, ao
menos, diminuição no ritmo de
queda das vendas, alternativa
mais plausível de acordo com
os números apresentados pelo
comércio em 2009.

Os principais obstáculos
ao consumo são hoje a queda
da massa real de salários e
as altas taxas de juros para
financiamento. Para amenizar
esses efeitos e injetar otimis-
mo, o Ministério da Fazenda
anunciou a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) de geladeiras, fogões,
tanquinhos e máquinas de lavar
roupa, além da liberação de li-
nhas de crédito para varejistas
por parte do Banco do Brasil e
da Caixa Econômica Federal
(CEF). O Comitê de Política
Monetária (Copom), por sua
vez, anunciou nova redução da
Selic, a terceira seguida, que
levou a taxa básica de juros
para 10,25%, o menor índice
da história.

Apesar dos entraves, o seg-
mento de cosméticos e os sho-
pping centers estão com pers-
pectivas positivas para o Dia
das Mães e projetam incremento
de dois dígitos. A Associação
Brasileira de Shopping Centers
(Abrasce) aposta na redução do
IPI da linha branca e na oferta
de crédito para alavancar as
vendas. Além disso, categorias
como vestuário, calçados, te-
lefonia, perfumes e jóias, que
tradicionalmente lideram as
vendas nos centros de compra,
demonstram tendência de con-
tinuar aquecidas.

"A redução já chegou ao
consumidor final e deve impul-
sionar as vendas de eletrodo-
mésticos. Esses produtos, co-
mercializados principalmente
nas lojas-âncora dos empreen-

dimentos, serão também bene-
ficiados pelas linhas de crédito
disponíveis para pagamentos
em até 18 meses", projeta o
diretor executivo da entidade,
Luiz Fernando Veiga, que acre-
dita que o fluxo de pessoas nos
shoppings deve aumentar 9% no
período que antecede o segundo
domingo de maio.

Desempenho melhor deverá
ter o mercado de cosméticos:
15% de expansão. "O cresci-
mento das vendas reflete o
esforço e a agressividade que o
setor tem demonstrado. Inves-
timos fortemente em marketing
e propaganda. Além disso, o
segmento lança ou relança cer-
ca de 20 produtos por dia. Com
todo esse esforço, é natural que
ganhemos espaço em relação a
outros segmentos que ficaram

mais tímidos diante do cenário
de crise", analisa João Carlos
Basílio, presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de
Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos (Abihpec).

CONFIANÇA RETOMADA
Mesmo que em alguns seto-

res as perspectivas de vendas
para o Dia das Mães sejam
moderadas, o superintendente
de marketing da Fundação Ge-
tulio Vargas, Marcos Faço, diz
que o ânimo dos consumidores
já está bem melhor do que no
início do ano. O índice de Con-
fiança do Consumidor (ICC),
medido mensalmente pela FGV,
elevou-se 2,5% entre março e
abril, passando de 96,1 para
98,5 pontos. "Isso significa re-
cuperação de parte das perdas

ocorridas nos últimos meses,
considerando-se os ajustes
sazonais", explica Faço.

Na última rodada da pesqui-
sa, a parcela dos que conside-
ram a atual situação boa caiu
de 7,3% para 7%, enquanto
a dos que acham que piorou
passou de 52,7% para 53,6%.
Em compensação, o índice de
Expectativas aponta que a par-
cela dos que planejam gastar
mais com bens duráveis nos
próximos seis meses subiu de
9,6% para 12,6%, e a dos que
pretendem diminuir gastos bai-
xou de 38,6% para 36,9%.

"Esse ambiente de deflação
leva as pessoas a ter um com-
portamento menos ativo, o que
justifica a ação do governo. Os
dados nos fazem crer que, se
compararmos maio de 2009

com maio de 2008, teremos um
resultado inferior, entre 2% e
3% — o que não é de todo mau,
já que o ambiente suscitado pela
crise é pior do que os números
mostram", aponta Cláudio Feli-
soni, coordenador do Programa
de Administração do Varejo
(Provar), da Fundação Instituto
de Administração (FIA).

Segundo a Pesquisa Trimes-
tral de Intenção de Compra no
Varejo, realizada pelo Provar,
o índice de consumidores que
não pretendem comprar no
segundo trimestre é menor do
que nos primeiros três meses do
ano. De abril a junho, 27,6% dos
entrevistados responderam que
não pretendem adquirir itens
dos segmentos pesquisados, en-

quanto que, de janeiro
a março, esse percen-
tual era de 33,4%.

COMÉRCIO
EM ALERTA

No primeiro tri-
mestre de 2009, o
comércio registrou
queda média de 12,4%
nas vendas, de acordo
com levantamento da
Rede Nacional de In-
formações Comerciais
(Renic). A variação
de abril também deve
apresentar queda de
dois dígitos, em fun-
ção dos feriados. "O
País foi afetado pela

crise, e não foi uma marolinha.
Março sinalizou diminuição na
queda, com redução de 5«5%,
e a esperança dp varejo é que
em maio ocorra uma retomada
ou mais diminuição na queda.
Os presentinhos, como cos-
méticos, CDs e DVDs, e as
lojas de variedades estão até
crescendo. Mas os bens de
maior valor é que tracionam a
economia, e a redução do IPI
pode contribuir para diminuir
o ritmo de queda", analisa
Emílio Alfieri, economista da
Associação Comercial de São
Paulo (ACSP).

Na Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC), espera-se
que o comércio supere em até
3% as vendas do ano passado
ao longo de 2009, segundo Car-
los Tadeu Gomes, economista-
chefe da entidade. Mesmo que
o Dia das Mães ultrapasse as
expectativas, ele considera
prematuro tirar conclusões
sobre uma possível melhora no
atual cenário de crise.
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