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Para facilitar o atendimento aos requerentes de estágio, informamos que o atendimento
está sendo feito somente nas 5 Delegacias Seccionais e 21 Regionais.

À sede, somente estará destinada a inscrição definitiva.

CRECI-SP comprova: mercado imobiliário
continua em alta no Estado

O segmento de venda de imó-
veis usados já havia registrado um 
acumulado de 98,83% no primeiro 
quadrimestre deste ano. E, embora
se tenha percebido ligeira queda no 
número de imóveis negociados em 
abril (-5,12%), o índice voltou a su-
bir em maio, segundo pesquisa feita
pelo CRECI-SPcom 1.599 imobili-
árias de 37 cidades do Estado.

Foram vendidos 1.095 casas 
e apartamentos no período, o que 
indica um aumento de 7,6% nesse 
segmento em relação ao registrado
em abril. Das quatro regiões em 
que a pesquisa é dividida, três 
apresentaram crescimento nas 
vendas de usado, com a Capital 
registrando 11,52%, o Litoral
27,59%, e as cidades do ABCD 
além de Guarulhos e Osasco a 
marca surpreendente de 94,83%. 

Somente o Interior do Estado apon-
tou queda nas vendas de 30,11% na 
comparação com abril.

As vendas à vista predomi-
naram em três das quatro regiões 
pesquisadas, respondendo por 
51,04% na Capital; 61,84% no 
Litoral e 52,17% no Grande ABC. 
No Interior, os financiamentos 
superaram os negócios à vista, 
sendo responsáveis por 49,43% 
do total vendido.

Já o mercado de locação 
apresentou queda de 12,14% e 
duas das quatro regiões pesquisa-
das puxaram o índice para baixo. 
No Interior, o número de imóveis 
alugados diminuiu 25,89% e nas 
cidades do A, B, C, D, Guarulhos 
e Osasco, a baixa foi de 5,85%. Na 
Capital e no Litoral, em contrapar-
tida, houve aumento na quantidade 

de novos contratos de aluguel de 
2,8% e 9,5%, respectivamente.

“O resultado do período, por 
si só, não indica reversão ou defi-
nição de tendência futura, porque 
ainda não sabemos como fecharão 
os números de junho e de julho, 
sendo julho um mês especialmente
difícil por causa das férias, quando 
a atividade imobiliária costuma se 
reduzir”, afirmou o presidente do
CRECI-SP, José Augusto Viana 
Neto. Mas ele se manteve otimista 
diante dos sinais gerais que indicam
estar a economia deixando a crise 
financeira para trás. “É um pro-
cesso lento, complexo, mas nossa 
expectativa é que o desempenho 
do mercado de imóveis usados 
venha a ganhar estabilidade, com 
crescimento de vendas, a partir do 
segundo semestre”, acrescentou.

Controle da dengue ainda é preocupação
Embora o Ministério da Saú-

de tenha divulgado números 
bastante positivos referentes ao 
controle da dengue – os casos 
diminuíram 24% no primeiro 
semestre no Estado em relação a 
2008 – as medidas preventivas não
devem ser abandonadas.

O CRECI-SP mantém sua 
parceria com a Sucen e alerta os 

corretores de imóveis para que 
não se desviem do problema. 
“A dengue deve ser combatida 
diariamente, visto que o ovo do 
Aedes aegypti pode se manter 
em condições de eclodir por 
um longo período. É importante
que os profissionais vistoriem 
constantemente os imóveis dis-
poníveis para a venda ou locação, 

eliminando possíveis focos de
transmissão da doença”, afirmou
o presidente da entidade, José 
Augusto Viana Neto.

Nas primeiras 23 semanas 
do ano, a Secretaria Estadual de 
Saúde de São Paulo registrou 
5.077 novos casos contra 6.684 
notificados no mesmo período 
de 2008.

Segurança é prioridade no setor imobiliário
Muitas têm sido as notícias

dando conta de arrastões em
condomínios da Capital. Os mar-
ginais atuam das mais variadas
formas e, em geral, se valem 
da distração ou da boa-fé de 
moradores e funcionários para 
realizar o assalto. O CRECI-SP
volta a alertar porteiros, síndi-
cos, zeladores e condôminos

para que exijam o cartão de regu-
laridade profissional, sempre que
um corretor de imóveis estiver
negociando uma propriedade 
nestes condomínios. Esse é o 
documento que assegura à socie-
dade estar sendo atendida por um 
corretor de imóveis devidamente 
habilitado para tal.

“Com a presença do coman-

dante geral da PM, cel. Álvaro Ba-
tista Camilo, na sede do CRECI-
SP, na última semana, trouxemos 
novamente essa questão à pauta, 
para que a sociedade e a categoria 
de corretores de imóveis possam 
receber as principais orientações 
e se precaver de forma efetiva”, 
ponderou o presidente do Conse-
lho, Augusto Viana.

Nova sede ainda não foi adquirida
O processo de aquisição de novas sedes para as Delegacias Sub-regionais e Seccionais do CRECI-

SP ainda não foi concluído, visto que a maioria dos imóveis oferecidos não é adequada às necessidades 
do Conselho. O prazo para a apresentação de propostas está aberto por tempo indeterminado. Faltam 
imóveis para as Seccionais Norte, Sul, Leste e Oeste, para as Sub-regionais do ABC e Santos, além 
de um prédio com cerca de 6 a 7 mil metros quadrados destinado à sede da entidade.

Empresas como Procter & Gamble e Unilever
reforçam aposta nos consumidores da classe C

Paula Pacheco

A baixa renda deu uma injeção
de ânimo nos planos dos fabri-
cantes de produtos de higiene
pessoal. Pela primeira vez, esse
segmento puxou as vendas do
setor,queincluiaindaoscosmé-
ticos, tradicionais líderes no co-
mércio, e a perfumaria. Segun-
do cálculos preliminares da As-
sociação Brasileira da Indús-
tria de Higiene Pessoal, Perfu-
maria e Cosméticos (Abihpec),
as vendas da indústria no pri-
meiro semestre aumentaram
18%, em boa parte por conta da
procura cada vez maior por sa-
bonetes, xampus, desodoran-
tes e absorventes higiênicos. A
conclusão, segundo o presiden-
tedaentidade,JoãoCarlosBasí-
lio da Silva, é que a baixa renda,
com uma sobra de caixa, tem
investido mais nesses produ-
tos. Segundo ele, não só aumen-
tou a frequência de uso, como
partiu para marcas mais caras.

Para a indústria, o momento
é muito bom. Na avaliação do
presidentedasubsidiáriabrasi-
leira da Procter & Gamble, Ta-
rek Farahat, o crescimento do
consumo na classe C tem a ver,
além do crescimento da renda,
com o aumento, nos últimos
anos, dos investimento da in-
dústriaemtecnologia.“Háqua-

tro anos o consumidor da baixa
renda só encontrava o xampu
na faixa dos R$ 3 a R$ 5. Hoje,
com a melhora do poder aquisi-
tivo, ele encontra mais opções,
também na faixa dos R$ 5, dos
R$10,ecommuitomaistecnolo-
gia, seja qual for o preço”, diz.

Para o executivo, o aumento

do consumo dos itens de higie-
ne pessoal não tem volta. “Essa
população agora tem emprego,
cartão de crédito, conta no ban-
co. Um dos reflexos disso são os
gastos com produtos que tra-
zemalgumtipodebenefício.An-
tes, sem dinheiro, os gastos se
resumiam à comida.”

Uma forma de a Procter pe-
gar carona na boa fase foi com o
aumentode lançamentos–qua-
seduasdezenasdoiníciodo ano
até agora. Farahat não diz de
quanto foi o aumento nas ven-
das,masafirmaqueaparticipa-
ção de mercado da multinacio-
nal tem avançado.

SegundoMoacirSanini,dire-
tor superintendente da divisão
de higiene e beleza do grupo
Bertin, dono de marcas como
OX, Neutrox, Francis e Hydrat-
ta, o crescimento do segmento
é “espantoso”. O executivo não
dá detalhes sobre o faturamen-
to, mas diz que foi maior que a
taxa verificada pela Abihpec.

Paraaproveitaraboafase,aem-
presa tem investido em pesqui-
sas em todo o País para ade-
quar os produtos a esses novos
consumidores. “Com esses
clientes, é muito importante
acompanhar bem de perto o
que eles estão buscando”, diz.

Também atenta a esse movi-
mento, a Unilever investiu nos
últimos anos na remodelagem
deembalagensparabaratearal-
guns produtos. É o caso de par-
te da linha de desodorantes das
marcas Axe e Rexona. Como al-
ternativa, a multinacional deci-
diu oferecer versões econômi-

cas, com o tamanho e o preço
em média 50% menores.

Roberta Sant’Anna, diretora
demarketingdaáreadedesodo-
rantes, conta que a Unilever
tem procurado se aproximar
dos canais de venda para apro-
veitar o crescimento do consu-
mo na população de menor po-
der aquisitivo. Uma das formas
de fomentar as vendas é com a
premiaçãoaoatacadoeaovare-
jo, como forma de incentivo.
“Ensinamos como eles podem
tirar proveito do produto, com
a visibilidade e o preço corre-
tos”, explica a executiva.

A Hypermarcas, dona de
marcas como Monange, Risqué
e Bozzano, já tem presença for-
tenabaixarendaetemaprovei-
tado a evolução dessa classe so-
cial para aumentar as vendas.
Claudio Bergamo, presidente
da empresa, disse que vinha se-
gurando os preços para am-
pliar os negócios. “O pobre só
vaideixardecompraressespro-
dutos se comprometer demais
a renda futura ou perder o em-
prego. Enquanto a renda dele
estiveratreladaaosaláriomíni-
mo, com ganho real, as vendas
vão continuar a crescer.” ●

PREFERÊNCIA- Josefapassouagastarmais comhigienepessoal

MUDANÇA–ParaTarekFarahat, oaumentodoconsumodeprodutosdehigienepessoalnão temvolta

No Jardim Ângela, bairro po-
bre na zona sul da capital pau-
lista, a desempregada Josefa
Pereira da Silva, 28 anos, se
agarrava a alguns sabonetes e
xampus,auxiliadapela filhaKa-
rina,enquanto escolhiamaisal-
guns produtos. Ela trocou o
xampuDimension(R$4,99) pe-
loClear(R$8,99). “Estouinves-
tindo no que rende e fica bom.
Meu cabelo aceitou bem esse
xampu, então vale a pena gas-
tar mais por um produto me-
lhor”, conta.

De acordo com Fernando
GomeseGuilhermeSoares, en-
carregados do supermercado
Satmo – uma rede de quatro lo-
jas espalhadas pela região –, a
seção de higiene pessoal é uma
das que vem apresentando
maior crescimento de vendas
nos últimos tempos.

Paraaproveitaramaréfavo-
rável,a direção daredevarejis-
tatemintensificadoasnegocia-
ções com a indústria. Assim,
consegueoferecermaispromo-
ções. “Nosso folheto de ofertas
normalmente tinha uns 10 pro-
dutos de higiene pessoal com
desconto. Hoje, é o dobro”, diz
Soares.

No mesmo supermercado,
Maria Rita Souza Santos, 48
anos, auxiliar de limpeza, com
uma renda mensal de R$ 800,
também investia na escolha do
xampu,dosabonete edo creme
dental.“AntescompravaaSor-
riso, agora levo a Colgate. Pago
mais e levo o melhor para casa.
Os outros produtos não têm o
mesmo resultado”, diz.

AdonadecasaZenildaMou-
ra da Silva, de 33 anos, também
trocou de marca recentemen-
te. O xampu Seda (R$ 3,68) foi
substituído. Agora ela usa a
marca Clear, quase 150% mais
cara. “Resolvi investir e gastar
mais com esses produtos”, diz.

No mesmo bairro, em uma
lojadeprodutosdebeleza,tam-
bém é possível confirmar o que
mostram os dados da Associa-
ção Brasileira da Indústria de
Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos (Abihpec), que
apontam um crescimento de
18% nas vendas do setor no pri-
meiro semestre. Segundo Ve-
rônica Silva, funcionária da
Perfumaria Branca, na Aveni-
da M’Boi Mirim, essa mudança
no perfil do consumidor come-
çou de dois anos para cá.

Em um ano, as vendas au-
mentaram 10% na loja, onde
trabalham cinco vendedo-
ras. No local, as marcas po-
pulares dividem espaço com
outras, com xampus a até
R$ 60. “O pessoal por aqui
está cada vez mais exigente,
não gosta de qualquer coisa.
A maioria quer ter a certeza
de que está levando um pro-
duto de qualidade. Por isso,
oquevendemaissãoas mar-
cas mais conhecidas”, afir-
ma Verônica. ● P.P.

PAULO LIEBERT/AE – 10/7/2009

Aumento da
renda provocou
uma migração
do consumo

MARCIO FERNANDES/AE
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