




Nos tempos da inflação ga-
lopante, o trabalhador come-
çava a perder no momento em
que recebia o reajuste anual de
salário. Isto porque os aumen-
tos de salários são concedidos
com base na inflação acumulada
nos últimos 12 meses, ou seja,
com base na inflação passada.
O contrário também é verdadei-
ro - quando a inflação começa
a cair, os reajustes com base no
passado representam ganhos.
É o que vem acontecendo com
a maioria dos trabalhadores ulti-
mamente. Além disso, com a
economia aquecida ao longo de
2008 e condições melhores de
emprego, as categorias tiveram
também melhor poder de bar-
ganha nas negociações com as
empresas. Com o fraco desem-
penho do nível de emprego, po-
rém, a manutenção ou expansão
dos ganhos para as classes de
menor renda daqui para frente
passa a depender mais forte-
mente do ritmo interno de ativi-
dade no segundo semestre des-
te ano.

O Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos
Econômicos e Sociais (Diee-
se) informa que, em 2008, em
77,6% das negociações sala-
riais analisadas pelo órgão, as
categorias de trabalhadores ti-
veram reajustes superiores à
taxa de crescimento do índice

Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC) nos 12 meses an-
teriores à data-base. Reajustes
iguais ao INPC acumulado fo-
ram de 10,6%. Em 11,9% dos
casos, as categorias não con-
seguiram recompor o poder de
compra, mas ainda assim este
é considerado um dado positi-
vo, uma vez que, no período de
1996 a 2007, a média dessas
situações foi de 33%. Apesar
da desaceleração da economia
neste ano, o percentual dos rea-
justes acima do crescimento do
INPC permaneceu praticamente
inalterado em relação ao históri-
co recente.

O coordenador de pesqui-
sas do Dieese, Francisco José
Couceiro de Oliveira, observa
que, na maioria dos casos, os
ganhos acima da inflação têm si-
do de 1 % ou 2% e os pisos sa-
lariais das categorias, muito in-
fluenciados pelo nível do salário
mínimo. A política do governo de
valorização do salário mínimo fez
com que este atingisse R$ 465
em fevereiro, o que representa
um ganho real de 5,8% em re-
lação ao patamar anterior. Pelos
dados do órgão, em 5,7% dos
acordos entre patrões e empre-
gados, o piso foi o salário míni-
mo, em 50,5% variou entre 1,01
e 1,25 salário mínimo e somente
em 2,2% ficou entre 2,01 e 2,25
salários mínimos.

tem 13,6 mil funcionários e planeja
fechar este ano com 17 mil.

Há gordura para queimar nas
classes C, D e mesmo na E. Dados
do IBGE, corrigidos pelo índice
Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC), indicam que, em janeiro de
2009, quando o Brasil sofria o maior
impacto da crise internacional, a
massa de salários pagos no País atin-
giu o valor recorde de R$ 28,48 bi-
lhões, um crescimento de 7,8%, em
termos reais, em relação a janeiro
do ano anterior (R$ 26,40 bilhões).
Com o maior desemprego no setor
industrial, a massa salarial vem di-
minuindo, mas, mesmo assim, em
junho deste ano é de R$ 27,75 bi-
lhões, um avanço real de 5,1% em
comparação com janeiro de 2008.

Além desse fator, houve uma re-
cuperação do crédito e aumento da
confiança do consumidor, segundo
o economista Altamiro Carvalho,
responsável pela Pesquisa Conjun-
tural do Comércio Varejista (FC-
CV), abrangendo a região metro-
politana de São Paulo, da Federação
do Comércio do Estado de São Pau-
lo (Fecomércio). Um fator decisivo
tem sido o alongamento dos prazos
para pagamento. Dados do Banco
Central relativos a maio deste ano
indicam que o prazo médio dos fi-
nanciamentos ao consumidor che-
gou a 495 dias, o mais extenso des-
de a implantação do Plano Real.
Quanto à expansão da massa, ela se
deu basicamente pela elevação do
salário mínimo, pelas transferências
sociais (bolsa-família, vale-transpor-
te e outros benefícios) e reajustes de
categorias de trabalhadores em ní-
veis acima da inflação.

As classes de mais baixa renda
são caracterizadas pela alta propen-

sas ou apartamentos até R$ 130 mil
e 16% acima desse último valor. O
faturamento da MRV no primeiro
semestre deste ano alcançou R$ 882
milhões. O programa habitacional

do governo "Nossa Casa, Nossa Vi-
da" mais que dobrou as vendas da
MRV. "Foi um tiro certeiro", diz
Barreto. A empresa está ativa atual-
mente em 250 canteiros de obras;



anterior, 5,5% no primeiro semestre
deste ano em relação aos primeiros
seis meses de 2008 e de 6% nos últi-
mos 12 meses terminados em junho.
Isso ocorreu, segundo Guerreiro, pela
incorporação de novos consumidores
(média mensal de 148 mil ligações a
residências) e pelo maior gasto com o
uso de eletrodomésticos pelas classes
de baixa renda. A EPE assinala que,
como resultado do programa Luz pa-
ra Todos, metade das 2 milhões de fa-
mílias que passaram a consumir ener-
gia elétrica está no Nordeste.

O crescimento do consumo do-
miciliar de eletricidade foi superado
pelo do setor de comércio e servi-
ços (mais 6% no primeiro semestre
e 6,6% nos 12 meses findos em ju-
nho). Essa evolução é atribuída ao
fato de as lojas permanecerem aber-
tas por mais tempo, ao maior uso de
computadores e à maior procura de
serviços, indo de cabeleireiros e en-
canadores até atendimento médico-
hospitalar. O consumo industrial
de energia elétrica, embora tenha
melhorado em junho em relação a
maio, acusou uma queda de 11,4%
no primeiro semestre em relação a
idêntico período do ano anterior.

"Apesar da recessão global, o de-
sempenho da maioria das empre-
sas do setor tem sido estável ou até
crescente, amparado pelos merca-
dos cativos e pelas políticas tarifá-
rias que protegem a geração de cai-

xa das companhias e também pelos
seus esforços recentes e bem-sucedi-
dos de reestruturação de passivos",
escreveram os analistas especializa-
dos no setor elétrico da agência de
classificação de risco de crédito Fi-
tch Ratings, em 6 de julho. Baseado
nessas premissas, a Fitch traçou um
cenário positivo e elevou os ratings
da AES Sul Distribuidora Gaúcha,
manteve o de dez e colocou as ou-
tras nove em observação para up-
grade. Ações dessas empresas, que
são voltadas exclusivamente ao mer-
cado interno e, além disso, prestam
um serviço de primeira necessida-
de, continuaram a ser apontadas
por analistas como um porto segu-
ro durante a crise. Até agora, a rea-
lidade tem comprovado a teoria. A
EDP Brasil, por exemplo, anunciou
em 30 de julho aumento de 63,5%
no lucro do segundo trimestre deste
ano, para R$ 212 milhões. O lucro
da Bandeirantes Energia, por sua
vez, subiu 12% no semestre, que
acumulou R$ 104 milhões.

Há um efeito nítido da redução do
IPI nos preços do material de cons-
trução. As lojas do segmento apre-
sentaram uma alta no faturamento
real de 5,7% na pesquisa do IBGE
e de 6,4% na da Fecomércio. Como
as construtoras adquirem o material
que utilizam no atacado e a pesquisa
diz respeito ao varejo, a interpretação
é de que o aumento de demanda é

devido à autoconstrução, reforma de
residências, pintura e consertos.

A pesquisa do IBGE registra que-
da de 11,6% no item material de es-
critório e informática, tendência se-
melhante à constatada pela pesquisa
da Fecomércio no segmento de ele-
troeletrônicos (recuo de 13,2%).
No caso de computadores em ge-
ral, a IDC, empresa de pesquisa e
consultoria de mercados, avalia que
pode haver este ano uma retração
de 10%. No ano passado, segun-
do José Martim Juacida, analista da
IDC, foram vendidos 8,5 milhões
de computadores, sendo 60% deles
computadores de mesa (desktops).
O número total no primeiro semes-
tre do ano foi de 2,1 milhões. E de-
tectada, porém, uma tendência que
favorece os computadores portáteis
(notebooks e netbooks), cujas ven-
das foram de 3,2 milhões de uni-
dades em 2008 e de 615 mil no pri-
meiro trimestre de 2009.

"Um caso singular é o de ven-
da de netbooks, que devem ter um
crescimento de 100% neste ano. Em
2008, foram vendidos 100 mil des-
ses pequenos computadores, do ta-
manho de um livro comum, que
dão acesso à internet, mas são li-
mitados em termos de aplicativos",
diz ele. O motivo é fácil de enten-
der. Em uma grande loja de varejo,
um netbook é oferecido por R$ 899
em 12 prestações de R$ 74,92. Não
há diferença entre o preço a vista ou
em prestações nas vendas por cartão
de crédito. "Esses computadores po-
dem ser úteis para quem viaja com
freqüência, para estudantes ou pa-
ra quem está se iniciando no mundo
da informática", diz Juacida. Pode-
se concluir que são as pessoas físicas,
não as empresas, os principais clien-



tes hoje na área de computadores.
A grande surpresa é não ter ha-

vido até maio um impacto mais
significativo da redução do IPI so-
bre as vendas de eletrodomésticos.
Os produtos eletroeletrônicos apre-
sentaram queda real de 15,9% no
faturamento em maio em relação
a maio de 2008, segundo a Feco-
mércio. O IBGE coloca os eletro-
domésticos junto com móveis em
sua pesquisa e revela também que-
da de 6,3% em maio neste último
segmento. Segundo o comércio, is-
so se deve, em grande parte, à subs-
tituição tributária, mecanismo pe-
lo qual o ICMS é integralmente
cobrado quando o bem é vendido
na fábrica e não ao longo da cadeia

produtiva. Isso anularia grande
parte da vantagem proporcionada
pela redução do IPI. A substituição
tributária, até bem pouco tempo,
aplicava-se apenas a cigarros, bebi-
das e combustíveis, com preço fi-
xo ao saírem da fábrica, mas atu-
almente em São Paulo a incidência
tem sido estendida a vários produ-
tos, os quais, segundo Carvalho,
têm seu preço arbitrado na origem.
Mas se as pesquisas não acusam
crescimento, lojas como Wal-Mart
já sentem a diferença. Lá, as vendas
aumentavam 45% (linha branca).

Se as vendas do varejo em geral
vão continuar aquecidas vai depen-
der, de agora em diante, do ritmo
da retomada. Tem havido uma li-

geira redução do desemprego, que
ficou em 14,8% da População Eco-
nomicamente Ativa (PEA) em ju-
nho, em comparação com 15,3%
em maio, de acordo com a pesqui-
sa Seade/Dieese — a primeira que-
da neste ano em seis regiões pes-
quisadas. Já se observa certa reação
da indústria: em São Paulo, o setor
cresceu 0,8% e em julho, 2%. O
grosso das recontratações ainda é
feito pelo setor de comércio e servi-
ços (com 75 mil vagas preenchidas
em junho), mas o mercado ainda
se ressente das demissões na indús-
tria de transformação, que atingi-
ram nada menos de 500 mil desde
a eclosão da crise no último trimes-
tre do ano passado.
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