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A
economia brasileira já se recupera dos
efeitos da crise econômica. A oferta
de crédito, a renda do consumidor e
o número de postos de trabalho vol-
taram a subir. Até o PIB (Produto
Interno Bruto) saiu do vermelho. No
segundo trimestre cresceu 1,9% em

relação aos primeiros três meses do ano. A previsão é ainda
mais positiva para o terceiro trimestre, quando a alta deve
ficar entre 2% e 3%. A expansão será puxada principalmente

pela indústria e pelo consumo das famílias, que apresentou
evolução de 2,1% no segundo trimestre, conforme divul-

gou o ministro da Fazenda, Guido Mantega.
Baseados nesses dados, os economistas ouvi-

dos por SM projetam um bom Natal para o
varejo. Segundo eles, as vendas vão crescer
entre 6,0% e 7,4%, enquanto as do no ano pas-

sado não ultrapassaram 5,5%. Na avaliação de
Alexandre Andrade, economista da Tendências

Consultoria, o pior da crise passou e a perspectiva
de ter mais dinheiro no bolso e o menor risco de
desemprego tornaram o brasileiro mais otimista.

"Ele se sente mais seguro para comprar", destaca.
Em junho as vendas do varejo começaram a me-
lhorar. Foi registrado um aumento de 1,7%, em

relação a maio, e de 5,6% em relação a junho
de 2008, conforme dados da Pesquisa Mensal



A crise está indo embora e os consumidores estão mais
otimistas. Os economistas ouvidos por SM projetam vendas
de 6,0% a 7,4% superiores às do Natal passado.

do Comércio, divulgada em agosto
pelo IBGE. Nesse período, o índice
de Confiança do Consumidor, apu-
rado pela FGV (Fundação Getúlio
Vargas), atingiu 111 pontos. O que
significa que a confiança do brasi-
leiro está voltando ao nível pré-cri-
se. Outra razão para acreditar que
este final de ano será especialmen-
te bom para as vendas é a recen-
te queda nos índices de inflação,
inadimplência e das taxas de juros
ao consumidor, depois de meses
acima da média. Soma-se a isso
o fato de o Natal ser a mais sen-
timental das datas sazonais para
os brasileiros. É uma ocasião que,
mesmo em anos de crise, gera au-
mento de consumo.
As pessoas fazem
questão de celebrar
a vida com a família
e os amigos.

Para alegria dos
supermercadistas,
o crescimento das
vendas deste ano
será puxado pelos
bens não duráveis, em especial ali-
mentos, já que em novembro está
previsto o fim da redução do IPI
para a linha branca.

Os dados econômicos atuais e as
projeções.para o período são muito
boas. É só ficar com um olho nas
estatísticas e outro nas vendas.

Neste Natal
serão injetados
R$224,7 bilhões

na economia

A RENDA AUMENTA
Mais dinheiro para o consumidor

O 13° salário é um dos fatores que
vão contribuir para o aumento da
renda dos brasileiros neste Natal.
Serão injetados R$ 224,7 bilhões
na economia, 12,2% a mais do que
no ano passado. A projeção é da
Tendências Consultoria e foi feita
com dados do Ministério da Pre-
vidência. Entre agosto e setembro,
a antecipação do benefício para
aposentados e pensionistas colo-
cou em circulação no País mais R$
7,982 bilhões.

O crescimento de 4,3% da mas-
sa salarial (salário multiplicado

pelo número de
pessoas ocupadas),
de janeiro a junho, e
o avanço de 74% no
número de ocupa-
dos, entre junho e
agosto, também ex-
plicam a ampliação
da renda. Dados do
Caged (Cadastro

Geral de Empregos e Desempre-
gados) mostram que no período
foram criadas 242.126 vagas com
carteira assinada.

O rendimento médio habitual
dos ocupados no mês de agosto
teve acréscimo de 0,9%, na compa-
ração mensal, e 2,2% no ano, indo
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DE OLHO NA COPA

TVs LCD venderão mais

A rede de supermercados Koch,
quatro unidades em Santa Cata-

rina, aposta numa alta de até 15% nas
vendas deste Natal. O mix das lojas
deve ganhar mais de 20 produtos sa-
zonais, como aves congeladas, frutas
e bebidas.

Mas uma das principais apostas
de vendas, segundo José Evaldo Koch,
proprietário da empresa, são as TVs
de LCD. O motivo é a Copa do Mundo
de Futebol de 2010, que acontece na
África do Sul. "Ninguém vai querer as-
sistir aos jogos em aparelhos antigos
e pequenos. Muitos consumidores vão
aproveitar o 139 para comprar uma TV
melhor", acredita.
De acordo com pesquisas feitas por
empresas fornecedoras, as TVs de LCD
deverão ser os propulsores das vendas
de eletroeletrônicos deste Natal. A LG
Electronics revela que a demanda por
itens da linha marrom, especialmente
as TVs, superou de 20% a 25% as ex-
pectativas no terceiro trimestre.
Parte dos grandes varejistas está
receosa quanto ao abastecimento
desses televisores. Segundo redes
ouvidas pelo jornal DCI, em agosto, os
fornecedores estavam entregando de
60% a 80% dos pedidos totais.
Para não ficar sem o produto, Koch
começou a preparar o estoque em
setembro. "Estamos esperando um
aumento de até 30% nas vendas",
revela, entusiasmado.

para R$ 1.336,80. A oferta de cré-
dito também está avançando. Até
agosto, o estoque em operações
para pessoas físicas estava em R$
442,3 bilhões. A estimativa da Ten-
dências é de que alcance R$ 461,3
bilhões até dezembro.

Segundo economistas, o fato de
a inadimplência dos consumido-
res ter caído 13,16% em agosto, na
comparação com julho, deixa cla-
ro que a renda dos brasileiros está
maior do que no início do ano.

JUROS E INFLAÇÃO CAEM
Queda pode ser ainda mais expressiva

A inflação oficial fechou o mês de
agosto com o menor resultado dos
últimos três anos, 0,15%. Segundo
a coordenadora de índice de Pre-
ços do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísticas), Eulina
Nunes, isso apenas confirmou uma
tendência de desaceleração que já
vinha sendo notada.

Com a inflação em baixa, a ten-
dência é de que a taxa básica de
juros também continue caindo.
Em agosto, por exemplo, os ju-
ros para pessoa física atingiram
o menor patamar verificado em
toda a série histórica da Anefac
(Associação Nacional de Executi-
vos de Finanças, Administração e
Contabilidade), iniciada em 1995.
A taxa média ficou em 7,08% ao
mês (127,25% ao ano), uma redu-
ção de 0,13 ponto percentual (3,33
pontos percentuais no ano).

Diante do atual momento, o
vice-presidente da Anefac, Miguel
de Oliveira, estima que até o final

do ano "o consumidor brasileiro
vai conviver com redução dos ju-
ros das operações de crédito em
patamares superiores às quedas da
taxa básica de juros".

IMPORTADOS
Aposta das grandes redes

A valorização do real e as bai-
xas taxas de câmbio incentiva-
ram algumas redes a aumentar a
compra de importados para este
Natal. O Grupo Pão de Açúcar,
por exemplo, dobrou a importa-
ção de produtos da linha Casino
(o parceiro francês da empresa),
formada por cerca de 200 itens
entre massas, biscoitos, tempe-
ros, chocolates e produtos enla-
tados. O Grupo também ampliou
em 33% a importação de brin-
quedos; em 10% a de produtos
de bazar; em 20% a de vinhos e
frutas. Na Coop - Cooperativa de
Consumo, a compra de impor-
tados na categoria de alimentos
será cerca de 20% maior este ano.
As últimas negociações foram fe-
chadas em setembro e as merca-
dorias deverão ser recebidas até
dezembro. Os principais itens são
azeite, queijos, massas e vinhos.

Aproveite as informações para
avaliar o que é melhor para o seu
negócio e Feliz Natal!
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