


maiores recuos na atividade produtiva desde que a crise
se agravou. lá o mercado interno, apesar da desacele-
ração, continuou em expansão: enquanto no primeiro
trimestre desse ano o PIB total do País recuou l ,8% so-
bre o mesmo período de 2008, o consumo das famílias
avançou 1,3% na mesma comparação. Gráfico

DETERMINANTES DO CONSUMO
RENDA O total de salários girando pela economia não

recuou nem mesmo entre o fim do ano passado e início
deste ano, quando o País atravessou uma recessão técnica,
segundo dados do IBGE. Apesar do aumento do desem-
prego, o total de pessoas ocupadas no primeiro semestre
se aproximou do mesmo número observado um ano an-
tes, embora o rendimento fosse maior em termos reais na
comparação entre os mesmos períodos, o que sustentou o
crescimento da massa salarial. Gráfico

CRÉDITO Com a inflação em franca desaceleração, foi
possível estimular a economia com as contínuas redu-
ções da taxa básica pelo Copom empreendidas no pri-
meiro semestre de 2009, que permitiu que o crédito fi-
casse mais barato às pessoas e empresas. As seguidas
reduções da taxa Selic combinadas com a queda dos
spreads bancários praticados permitiram que as taxas
médias de juros ao consumidor recuassem ao menor
nível desde 2007. Gráfico 4

CONFIANÇA DO CONSUMIDOR
Após um período de crescente desconfiança por par-

te dos consumidores, o pessimismo parece estar sendo
deixado de lado. A confiança do consumidor brasileiro
apresentou seguidas quedas ao longo de 2008, processo
acentuado a partir de setembro do ano passado e que só
veio a ter fim em fevereiro deste ano, quando alcançou seu
piso histórico. Desde então, com uma certa estabilização
do noticiário econômico e com o efeito das medidas de es-
tímulo adotadas pelo governo, a percepção da população
começou a melhorar. Gráfico 5

Os números indicam que o consumidor ficou mais con-
fiante, tanto em relação ao seu momento presente quan-
to às expectativas para o futuro. O dado mais recente, de



julho de 2009, coletado pela Fundação Getúlio Vargas,
aponta que o consumidor estava quase tão confiante
quanto estivera no período imediatamente anterior à eclo-
são da crise financeira em escala mundial, em setembro.

A massa salarial em expansão continua fazendo com
que as vendas de "Hiper/supermercados, produtos ali-
mentícios, bebidas e fumo" impulsionem o crescimen-
to do varejo em geral. A inflação sob controle e a menor
dependência de crédito permitiram que o setor crescesse
ininterruptamente durante o primeiro semestre, assim
como deve ocorrer no segundo semestre. Pelos mesmos
motivos, as vendas de "Artigos farmacêuticos, médicos, or-
topedia e perfumaria" crescem acima do varejo em geral e
também foram pouco atingidas ao longo do ano.

Após dois meses de quedas próximas acentuadas, em
junho o setor de "Móveis e eletrodomésticos" se aproxi-
mou das vendas realizadas no ano passado (ligeira queda
de 1,0%). A recuperação do segmento tem sido impulsio-
nada pela redução de IPI para produtos da linha branca,



artigos de uso pessoal e doméstico", categoria que abran-
ge também grandes magazines e lojas de departamento
que trabalham com eletrodomésticos e eletroeletrônicos,
manteve seu ritmo de crescimento.

O segmento de "Materiais para escritório, informática
e comunicação" continua crescendo aceleradamente de-
monstrando o potencial do mercado brasileiro de compu-
tadores em face dos maduros mercados do mundo desen-
volvido. Gráfico 6

O forte crescimento apresentado pelo varejo e atacado
de 'Veículos, motos, partes e peças" se deveu tanto às in-
certezas vigentes no final de junho quanto à nova continu-
ação da isenção do IPI, que acabou prorrogada mais uma
vez. Apesar do melhor semestre de vendas no mercado in-
terno, as vendas da indústria recuaram em função da forte
queda das exportações no período.

As vendas de "Tecidos, vestuários e calçados" apresen-
taram pequena retração na comparação com mesmo mês
do ano passado impulsionadas pelo inverno mais frio deste
ano. As vendas do segmento devem apresentar crescimento
no segundo semestre, principalmente pelo fraco desempe-
nho das vendas na segunda metade do ano passado.

O varejo e atacado de "Materiais de construção" conti-
nuam observando quedas nas vendas, sendo esse o seg-
mento varejista cujas vendas mais recuaram no ano: que-
da de 10,2%. As vendas desse ramo são mais racionais e
disso decorre o maior tempo de resposta aos estímulos
governamentais do que os experimentados pelos demais
setores contemplados (eletrodomésticos e veículos). As
condições de crédito já se apresentam favoráveis e com a
provável melhora da confiança do consumidor no segundo
semestre, impulsionada pela retomada econômica, deve
resultar em melhora das vendas do setor.

PERSPECTIVA
Com a esperada retomada da economia, os indicado-

res de emprego devem melhorar, elevando também a base
de pessoas ocupadas, o que reforça o crescimento da mas-
sa salarial e, consequentemente, do consumo. A confiança
do consumidor tem experimentado sensível recuperação
e deve contribuir para a melhoria das vendas também, em
especial de mercadorias com maior valor e que, por isso,
requer maior comprometimento da renda. As condições
de crédito devem apresentar ainda ligeira melhora em fun-
ção da defasagem entre as reduções da Selic efetuadas e
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