
Resultado do 1.º semestre mostra
alta de 29,7% na inadimplência

Calotedeempresas
semantémem30%

Consumo desses produtos não se alterou e houve até a
inclusão de novos itens entre as classes demenor renda

Kelly Lima
RIO

Oministro da Fazenda, Gui-
do Mantega, revelou ontem
sua previsão para o Produto
Interno Bruto (PIB) no se-
gundo trimestre, que só será
divulgado pelo IBGE no dia
11 de setembro.

Segundoele,aprevisãooti-
mista, indica que o PIB deve
ficar entre +1,6% e +1,7% em
relação ao primeiro trimes-
tredesteano.“Essaperspec-
tiva émuito boa, apesar de o
mercadoprojetarmaise isso
fazercomqueeupareçapes-
simista”,comentouemsemi-
nário sobre os cenários e
perspectivas para o Brasil
do jornal O Globo. Segundo
ele, com esse resultado, o
PIB anualizado ficaria em
6,47%.

“A tendência é de que isso
continue aumentando”, co-
mentou, destacando que a
previsão do segundo trimes-
treparaaChinaéde+14,9%e
dos Estados Unidos, de -1%
em relação aos primeiros
trêsmeses do ano.

Entreosexemploscitados
peloministroparamostraro
desempenho brasileiro na
economia, a Bovespa e a in-
dústria automobilística fo-
ram os destaques. “Avalian-
do a valorização emdólar de
todas as bolsas, temos um
forte desempenho do Brasil.
Estamos na dianteira.”

Sobrea indústria automo-
bilística, ele destacou que o
Brasil é um dos poucos paí-
ses que reverteram a queda
nosetor, eque jáestáseposi-
cionando acima de 2008.

Também em geração de
novospostosdetrabalho, ele
lembrouquehouveumaque-
da inicial emnovembro e de-
zembro, mas 2009 está ge-
rando novas vagas. “O saldo
positivo em julho foi de 138
mil novos empregos, e a ten-
dência é que sejam gerados
maisatéofimdoano,chegan-
do a 600 mil novas vagas, o
menor nível de desemprego
dos últimos três anos.”

Mantega ainda comparou
o atual momento pós-crise
comoperíodo imediatamen-
te posterior ao do “Milagre
Econômico” para destacar
que o País deve entrar num
novociclo de expansão já em
2010. “A qualidade do ciclo
imediatamenteanterioraes-
te, entre2003e2008, facilita
a percepção de que estamos
hoje no limiar de umnovo ci-
clo da expansão.”

Mantega salientou que ao
contráriodaépocapós-Mila-
gre Econômico, na década
de 70, “desta vez não houve
acúmulosdegargalosedese-
quilíbrios a serem expurga-
dosnofuturo”.“Nãoestoufa-
zendo uma crítica ao Mila-
gre.Sóestouquerendodizer
que temos vários sinaismais
positivos, que possibilitam
umarespostamaisrápidado
que naquela época.”

Para o ministro, a crise
econômica mundial pôs à
prova várias economias e al-
gumas responderam me-
lhor, outras pior. “O Brasil,
felizmente, respondeu bem.
A crise provou a solidez da
economiabrasileiraeacapa-
cidade (do governo) de fazer
políticaanticrise”,disse, lem-
brando que em crises ante-
rioreshavia fugade capitais,
eosgovernoselevavamosju-
rosparamanteraquiinvesti-
mentos estrangeiros.

Além disso, destacou, “os
governos passados também
não tinham como aumentar
osinvestimentosegastospú-
blicos”. “Acabava sendo
uma economia pró-cíclica.
Agora podemo fazer o con-
trário, porque temos solidez
externa, reduzimos nossa
vulnerabilidade.” ●

MAISCOMIDA–Alimentos tiveramomaior crescimentoemvolume

Crisenãoafeta
alimento,bebidae
limpezaehigiene

Mantega
prevêaltado
PIBde1,7%no
2ºtrimestre

CONJUNTURA

Márcia De Chiara

O consumo de alimentos, bebi-
daseartigosdehigienee limpe-
za ficou imune à crise e até se
sofisticou no primeiro semes-
tredeste ano.Asclassesdeme-
nor renda, D e E, incluíramcin-
co itens na lista de compras:
achocolatado em pó, caldo, io-
gurte, leite longavidaesalgadi-
nho.Essemovimentocontraria
o que normalmente ocorre em
outras épocas de aperto econô-
mico, quando os produtos bási-
cos ganham força.

Comisso, houveumacrésci-
mo tanto de quantidades como
de gastos. Entre janeiro e ju-
nho, as famílias brasileiras
compraram um volume 14%
maior de bens não duráveis e
ampliaramem19%odesembol-
socomesses itens emrelaçãoa
igual período de 2009, revela
pesquisa da LatinPanel. “Foi o
melhor primeiro semestre pa-
ra esses produtos desde 2006
em termos de taxa de cresci-
mento anual”, afirma a direto-
ra comercial da LatinPanel e
responsável pela pesquisa,
Christine Pereira. A enquete
consulta semanalmente 8,2mil
domicíliosparaavaliaras com-
pras de mais de 70 categorias
de produtos, o que representa
91% do potencial de consumo
domiciliar do País.

Alémda inflaçãosobcontro-
le que deu mais poder de com-
pra aos salários, houve no pri-
meiro semestre deste ano mi-
gração de consumo de bens fi-
nanciados para aqueles com-
prados à vista, como alimentos
e itens de higiene e limpeza. Si-
tuações novas como a lei seca e
a gripe suína reforçaram a ten-
dência de gastarmais compro-
dutosconsumidosdentrodeca-
sa,explicaadiretora.Elaacredi-
taquea leiantifumodeve inten-
sificaressatendêncianospróxi-
mosmeses.

Das quatro cestas de itens
pesquisados, o maior cresci-
mento em volume ocorreu nos
alimentos, que tiveram um au-
mento de 15% ante o primeiro
semestre de 2008. Em valor, o
acréscimo foi de 18%nomesmo
período.Ofatodeataxadecres-
cimento em valor ter superado
o acréscimo em volume no pe-
ríodo ratifica a tendência de
compra de itensmais sofistica-
dos, observaChristine. Tanto é
que, tirando o detergente em

pó, que é um item de consumo
básico, os quatro produtos que
apresentaramasmaiorestaxas
decrescimentodeconsumopa-
ra todos os estratos sociais no
primeiro semestre são aqueles
mais sofisticados. Nesse rol es-
tão iogurtes, sucosempó, leites
aromatizados emolhos.

De acordo com a pesquisa, a
cestade produtos que apresen-
tou maior taxa de crescimento
em valor foi a de produtos de
higiene. No primeiro semestre
deste ano, os gastos aumenta-
ram 26% na comparação com
os mesmos meses de 2008.
Christineobservaqueessecres-
cimento foi puxado pelos itens
de maquiagem, colônias, xam-
pus e pós-xampus, além de an-
tissépticos bucais.

Aexplicaçãoparaesseacrés-
cimo, segundoadiretoradaLa-
tinPanel, é que, em momentos
de crise, quando os consumido-
res deixam de comprar itens
mais caros e viajar, eles costu-
mam compensar essa lacuna
com o aumento de gastos com
pequenas “indulgências”, que
são esses produtos de uso pes-
soal. Segundo Christine, essa
tendênciapositivapara osbens
não duráveis em geral deve ga-
nhar forçaneste semestre, com
arecuperaçãodarendaedoem-
pregoestampadanosíndicesre-
centemente divulgados. ●
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Enquete avalia
70 categorias de
produtos de
consumo familiar

FILIPE ARAUJO/AE 9/7/2009

A inadimplência das empre-
sas ainda continua elevada,
apesardetênuessinaisdeen-
fraquecimento. Entre janei-
ro e julho deste ano, o calote
acumulado pelas pessoas ju-
rídicas aumentou 29,7% na
comparacomaigualperíodo
de 2008, aponta o Indicador
Serasa Experian de Inadim-
plênciadasEmpresas.Atéju-
nho, esse índice acumulava
umacréscimo de 30,3% ante
osmesmosmeses de 2008.

“Asempresas noanopas-
sado se endividaramdemais
porque achavam que o mer-
cado iria crescer. Com a cri-
se houve uma ruptura”, afir-
ma o assessor econômico da
Serasa Experian, Carlos
HenriquedeAlmeida.Eleob-
serva que, enquanto a oferta
de crédito para o consumi-
dor jávoltouaonível pré-cri-
se,essemovimentonãoocor-
reu para as empresas.

Com a inadimplência em
alta,omaiorriscodeempres-
tar para as empresas acaba
segurando a oferta de crédi-
to por parte dos bancos. “As
empresas ainda enfrentam
muitos problemas, em ter-
mos de liquidez, para finan-
ciar suas atividades, seus in-
vestimentos e renegociar
suas dívidas”, dizAlmeida.

Essa certa resistência do
calotedasempresasficaníti-
daquandoseavaliaosnúme-
rosmensais.Emjulho,o indi-
cadordeinadimplênciacres-
ceu 26,3% na comparação

comomesmomês de 2008. Em
junho, o acréscimo havia sido
de 26,6% ante igual período do
ano passado.

Almeida ressalta o aumento
da fatia dos cheques sem fun-
dos nas dívidas. Em julho de
2008, o cheque respondeu por
38,7%docalote;nesteanoapar-
ticipação subiu para 39%. “É
preocupanteoaumentodocalo-
te do cheque”, diz Almeida. Ele
observaqueo fatodeas empre-
sas não honrarem os cheques
provocaumaquebranarelação
entre o fornecedor e o cliente.
“Isso coloca o relacionamento
comercial em risco.” Já os títu-
los protestados são usados pa-
ra justificar ospedidosde recu-
peração judicial. ● M.C.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 ago. 2009, Economia & Negócios, online.




