
E metade das classes C e D teve problemas com crediário, diz estudo

Classe C chega perto da A/B
no consumo, mas deve mais

Consumo dá sinal de desaceleração

���&� !��#��<�#�"�#��=�"��������#���������#�>���*������?

�*

45

4*

65

6*

75

6�8

6
�@

9557

��+@ 4
�@ 
>�@ 4
�@ 6A�@ 6AB@ 
��@ ,�0@ �A0@ ��+@ *�C@ 6
�@

95�5

�����������	
������:���+

?<�#�"�#���2���&�2�#�


���������;��+�

�4�)�����0
��4

ATIVIDADE ECONÔMICA

Sondagem mostra recuo nas vendas de bens duráveis por causa do endividamento das famílias das classes C e B

Márcia De Chiara

A antecipação do consumo de
carros, máquinas de lavar, fo-
gões e geladeiras, patrocinada
pela política anticíclica do go-
verno federal, reduziu a capaci-
dadedecompradesses itenspe-
la nova classe média brasileira.
Para manter as vendas aqueci-
das após o fim do corte do Im-
postosobreProdutosIndustria-
lizados (IPI), que terminou em
janeiropara a linhabranca eex-
piranofimdemarçoparaoscar-
ros, o comércio de bens durá-
veis começa a mirar as famílias
demenorrenda,daclasseD,co-
mo potenciais consumidores.

Comrendadeatéquatrosalá-
rio mínimos mensais (R$
2.040), essas famílias tiveram
até agora pouco acesso a finan-
ciamentos. Por isso, estão me-
nos endividadas em relação às
famílias das classes B e C. Re-
vendas de veículos, por exem-
plo, já estudam a possibilidade
de alongar prazos de pagamen-
to até 120 meses para fazer com
que a prestação se “encaixe” na
renda. Com isso, o varejo abre o
leque de consumidores.

Apesardenão admitirempu-
blicamente, lojas de eletrodo-
mésticos querem chegar ao Dia
dasMãescomprazodefinancia-
mento superior a 18 meses para
reduzir ainda mais o valor das
prestações.

Os sinais de que o ritmo de
compras de bens duráveis deve
diminuir e de que as indústrias
começamatiraropédoacelera-
dordaproduçãoparaseajustar
àsmudançasdomercadojáapa-
receram em duas pesquisas da
Fundação Getúlio Vargas
(FGV) e outra do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

Pelo segundo mês consecuti-
vo, o Indicador de Expectativas
de Compra de Bens Duráveis
da FGV, que sinaliza a intenção
de consumo para os próximos
seis meses, caiu em janeiro. Fe-
chouomêsem81,4pontos,ame-
normarcaemoitomeseseabai-
xo da média de cinco anos (82,8
pontos). A queda acumulada do
índice entre novembro de 2009
e janeiro deste ano foi de 3,2%.

A sondagem industrial da
FGV mostra que, em outubro
doanopassado,43,1%dasindús-
trias de bens duráveis conside-
ravam o mercado interno forte.
Em janeiro, esse indicador caiu
para 31,1%. No caso da produ-
ção de bens duráveis prevista
para três meses, incluindo o
mês em curso, 57,9% das indús-
trias esperavam em outubro de
2009aumento da produção;em
janeiro, esse indicador recuou
para 33,5%.

O uso da capacidade instala-
da das fábricas de bens durá-
veis, outro termômetro do rit-
mo de produção, também dimi-
nuiu no período: estava em
91,4% em outubro de 2009 e re-
cuou para 89,1% em janeiro.

“Estáhavendoumfreiodear-
rumação na produção de bens

duráveis, provocado pelo au-
mentodoendividamentodasfa-
mílias e pela volta do IPI”, disse
o coordenador de Sondagens
Conjunturais da FGV, Aloisio
Campelo.Eleressaltaqueosda-
dos da produção industrial do
IBGE confirmam a tendência.

Emdezembro,aproduçãoto-
tal da indústria caiu 0,3% na
comparação com novembro,
descontadas as influências sa-
zonais. A retração foi provoca-
da pelo recuo de 4,9% nos bens
de consumo duráveis, que in-
clui a queda de 1,2% na produ-
ção de veículos no período.

Isoladamente,empresasese-
tores da indústria não admitem
que estejam reduzindo o ritmo
de produção para atenuar os
efeitos da ressaca do consumo
dos últimos meses. Com o corte

no IPI, as vendas de eletrodo-
mésticos da linha branca, por
exemplo, cresceram cerca de
20% no ano passado em relação
a 2008. Nos veículos, houve
acréscimode vendas de 300mil
unidades entre dezembro de
2008 e junho de 2009, segundo
a Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automo-
tores (Anfavea).

“O benefício foi bom enquan-
to durou”, afirma o diretor de
Relações Institucionais da
Whirlpool,ArmandoEnnesVal-
le.Eledizquenãovêquedabrus-
ca em razão do fim do corte do
IPI. O executivo conta que asua
empresa mantém hoje o ritmo
de produção de dezembro. Os
lançamentos em curso, o au-
mento da renda do consumidor
e a perspectiva de alongar os
prazos do crediário devem sus-
tentar as vendas, argumenta.

Grandes redes varejistas de
eletrodomésticos estão inclina-
das a esticar os prazos por meio
de parcerias com bancos públi-
cos, segundo fontes do merca-
do. Mas ocorre que essas redes
já têm parcerias fechadas com

bancos privados, o que atrapa-
lha o acerto de novos acordos.

A Anfavea também não pre-
vêdesaceleraçãoeprojetacres-
cimento de 8,2% nas vendas do-
mésticas para este ano na com-
paração com 2008. Mas os nú-
meros de janeiro da entidade
mostram outra realidade. As
vendas do mês caíram 27,2% na
comparação com dezembro e
cresceram 8% ante o mesmo
mês de 2009, quando a crise es-
tava no ápice.

As fábricas e as concessioná-
rias encerraram janeiro deste
ano com 259,2 mil carros em es-
toque, o equivalente ao giro de
36 dias de vendas. Em dezem-
bro, os estoques eram de 245,2
mil veículos, ou 26 dias de ven-
das.

“As vendas continuam em
quedanestemês”,dizCarlosPa-
lazzini,presidentedoGrupoPa-
lazzo, que tem 12 revendas de
veículos das marcas GM, Kia e
Peugeot. Para reverter o qua-
dro, ele já fez neste mês dois fei-
rõescomcondiçõesdefinancia-
mento facilitadas. O cliente po-
dia parcelar em 72 vezes ou em

60 meses, com entrada de 30%
paga só em 2015. “Vendemos,
com chuva e tudo, 400 veículos
zero dos 650 que tínhamos no
estoque.”

Palazzini conta que pretende
fazer um plano de financiamen-
to para vender carros com pra-
zos mais longos, de até 120 me-
ses ou dez anos. “Quero atingir
a classe D para reverter a que-
da nas vendas.”

PesquisadaFederaçãodoCo-
mércio do Estado de São Paulo
mostra que, entre dezembro de
2008 e dezembro de 2009, o nú-
mero de famílias endividadas
com renda mensal de até três
salários mínimos caiu de 53%
para 51% no total da população
desse estrato de renda.

No mesmo período, aumen-
tou de 53% para 54% a fatia de
famílias endividadas com ren-
da entre quatro e dez salários
mínimos.“Opotencialdeconsu-
modasfamíliasdemenorrenda
será muito grande com o au-
mento no número de parcelas
de financiamento”, acredita a
economistadaentidade,Adelai-
de Reis. ●

JOSE PATRICIO/AE

Redes vão
fazer feirãode
produtos de
imagem e som

Débora Thomé
RIO

A nova classe média, ou classe
C, está ocupando seu espaço no
crescimento do País com uma
capacidade de consumo que a
aproxima dos grupos de maior
renda, mas com um grau de en-
dividamento que a faz muito
mais semelhante à classe D.

Essa é uma das conclusões
do estudo coordenado pelos
cientistas políticos Amaury de
SouzaeBolívarLamounierepa-
trocinado pela Confederação
Nacional da Indústria (CNI),
com dados do IBGE e de uma
pesquisa exclusiva do Ibope
com 2 mil pessoas em 5 cidades.

Olivro que resultou do traba-
lho, A Classe Média Brasileira,

está sendo lançado esta sema-
na em São Paulo.

O objetivo principal da CNI
foi mapear essa nova classe, te-
ma onipresente em todas as re-
centes abordagens sobre o au-
mento do consumo. A ideia era
conhecer os gostos e valores do
segmento e, assim, dar subsí-
dios para os empresários toma-
rem decisões de produtos e ser-
viços para esse público.

Segundo o estudo, a nova
classe média brasileira repre-
senta hoje entre 30% e 50% da
população, dependendo do tipo
de medição – essa última proje-
ção inclui famílias com renda
entre R$ 1.115 e R$ 4.807 men-
sais, a principal faixa avaliada
pelo estudo.

Oprocessodeenriquecimen-

todessesegmentonãoéexclusi-
vo do Brasil, ocorre em muitos
outros países emergentes, co-
mo México e China, por exem-
plo. A estimativa é que haja no
mundo 400 milhões de pessoas
na chamada “classe média glo-
bal”. Calcula-se que em 20 anos
o número poderá saltar para 2
bilhões.

Entre os entrevistados, 93%
afirmaram que “ter um padrão
de vida estável” era o que defi-
nia pertencer à classe média; a
segunda condição era “ter casa
própria”. O porcentual de famí-
lias que têm casa própria na
classe C já é bem próximo ao
das classes A/B. Enquanto na
primeira é de 79%; entre os
mais ricos é de 83%.

No caso de automóvel, a dife-

rençajá é maior:92% dos entre-
vistados de classe A/B tem car-
ro, mas a proporção cai para
55% na classe C. Dos que não
tem imóveis, mais da metade,

56%, tem a intenção de adquirir
a casa própria nos próximos 12
meses. Também mais da meta-
de pretende comprar eletrodo-
mésticos (53%) e móveis (51%).

“Oque aclasse Cestá copian-
do das classes de maior renda é
oaumento de consumo. Mas ela

faz isso recorrendo sobretudo
ao crédito”, afirma Amaury de
Souza.

Apesquisamostraclaramen-
te que, no caso de vários bens
duráveis, a classe C já está cola-
da na A/B. Na realidade, no ca-
sodostelevisores,apenetração
é próxima de 100% em todas as
classes. Já bens como geladei-
ra, rádio, aparelho de DVD e la-
vadora estão presentes de for-
ma semelhante nos dois estra-
tos sociais, enquanto a classe D
ainda permanece em um outro
patamar.

No entanto, ao avaliar o endi-
vidamento por classe de renda,
o retrato é diferente: a classe C
seafastadaA/Beacabaseapro-
ximando da D.

Perguntados sobre esse te-
ma, 34% dos entrevistados da
nova classe média disseram
queprecisaramseendividarpa-
ra cobrir gastos nos últimos 12
meses;entreaclassemédiabai-
xa vai para 35%. Entre os de
maior renda, o número cai para
21%.Tiveramdificuldadedepa-
gar compras a crédito 46% do
grupo pertencente à classe C.
NaclasseD,o valorfoi de50%;e
na A/B, de 19%.

Amaury de Souza lembra
que ainda falta bastante para
que essa nova classe média se

estabeleça de forma mais sóli-
da. Isso porque, apesar do au-
mento da renda, a instabilidade
ainda é muito grande; muitos
empregos não são fixos, geran-
do oscilação nos ganhos.

“Estamos preocupados com
a sustentabilidade desse pro-
cesso. Queremos saber até on-
de essa classe média tem condi-
ções de garantir o consumo”,
afirma o diretor executivo da
CNI, José Augusto Fernandes,
que coordenou o projeto.

Atualmente, apenas 40% da
classe C têm plano de saúde,
30% tem filhos em escola priva-
da; 32% fazem poupança e 12%
têm previdência privada. Eles
preferem ter o próprio negócio
do que um trabalho com regis-
tro,diferentementedoqueocor-
re nos grupos de maior renda.

Não obstante esse modelo
empreendedor, são fortemente
estatistas: 88% defendem que
estejana mão do governo a apo-
sentadoria; também 88%
acham que é tarefa do Estado
cuidarda saúde;87%, daeduca-
ção fundamental; e 77%, do
abastecimento de água. ●

SONHO–IraidecomprouumCorsaeumamáquinade lavar roupas

FARRA– Liquidaçãode iníciodeanodoMagazineLuiza: varejodevealongaraindamaisosprazospara manteras vendasaquecidas

Na onda do sucesso dos fei-
rões de carros, e para esca-
pardafaltadeapelodasliqui-
dações intermitentes de mó-
veis e eletrodomésticos, cer-
ca de meia dúzia de redes va-
rejistas se uniram para fazer
um grande feirão de produ-
tos de imagem e som.

Oeventoestámarcadopa-
ra os dias 13 e 14 de março,
em São Paulo. Vai ocupar o
mesmoespaço dosfeirões de
veículos, na Marginal do Rio
Tietê, conta Ayrton Fontes,
economistadaagênciadeva-
rejo MSantos, que organiza
o evento.

“Pela primeira vez, num
mesmo local o consumidor
vaiencontrar ofertas deapa-
relhos de TV e som com mui-
ta concorrência entre as lo-
jas”,dizFontes.Elenãoreve-
laosnomesdasredesvarejis-
tas participantes do feirão
nem a expectativa de vendas
porque o evento está em fase
de negociação.

Aintençãodofeirãodeele-
trônicoséfazercomquecon-
sumidores,comoaviúvaIrai-
de Franklin Ferreira, de 52
anos, pensionista da Previ-
dência, volte às compras.
Apesar da tentação, ela diz
que não pretende adquirir
mais bens duráveis tão cedo.
“Vou ficar pelo menos um
ano sem comprar”, diz ela.

Comrendamensaldecer-
ca de R$ 1.500, Iraide acaba
de adquirir um Corsa 1.0 ze-
ro-quilômetro, quatro por-
tas. Deu uma entrada e o res-
tantefinanciouem60meses,
com prestações de R$ 670,
que vão consumir perto de
45% da sua renda.

Iraide conta que conse-
guiufechar onegócioporque
o filho foi avalista, já que os
bancos limitam a 30% o com-
prometimentodarendamen-
salcomaparceladefinancia-
mento.

Alémdeaproveitarascon-
dições facilitadas de crédito,
ela conta que se beneficiou
também da redução do Im-
posto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI).

Antes do carro, Iraide ti-
nhacomprado uma máquina
de lavar roupas a prazo e um
fogão novo, ambos produtos
que estava na lista do gover-
no de IPI reduzido.

“AproveiteibemoIPIme-
nor”, diz. “Nos próximos me-
ses, só vou comprar um ele-
trodoméstico ou eletrônico
novo se algum deles que-
brar. Agora tenho de pagar o
carro.” ● M.D.C.

Comerciantes vão
atrás de famílias
da classe D, menos
endividadas

ALEX DE JESUS/O TEMPO–9/1/2009

‘Queremos saber
até onde essa nova
classe média pode
garantir o consumo’
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