
Sexta-feira, 16 de abril, 2010 Brasil Econômico 27

impulsiona alta do Casino
e 5,3% na Ásia. No Brasil, o gru-
po é sócio do Pão de Açúcar,
mas, segundo a empresa, Co-
lômbia e Argentina também
contribuíram para a expansão.

“Esperamos que as vendas
continuem boas no Brasil,
com crescimento de dois dígi-
tos sobre a mesma base de
comparação”, afirmou Jaime
Vazquez, analista do JPMorgan

Chase, em Londres, em relató-
rio divulgado antes dos resul-
tados da rede francesa.

As vendas, excluindo aquisi-
ções e mudanças de moeda, au-
mentaram 13% na América do
Sul e 7,3% na Ásia, afirmou o
Casino. As lojas Exito, que per-
tenciam ao grupo na Venezuela,
foram estatizadas pelo governo
este ano. ■ Bloomberg

Intenção de
compra recua
no trimestre
Porém, na comparação com
o período entre abril e junho
de 2009, os consumidores
estão mais dispostos a adquirir
bens duráveis e semiduráveis

Cintia Esteves
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O consumidor vai comprar um
pouco mais neste segundo tri-
mestre. Esta é uma das conclu-
sões da pesquisa trimestral do
Programa de Administração do
Varejo (Provar). Dos 500 entre-
vistados na cidade de São Paulo,
entre os dia 15 e 26 de março,
74,6% responderam que têm a
intenção de comprar pelo me-
nos um bem durável ou semidu-
rável entre os meses de abril e
junho, ante 72,4% no mesmo
período do ano anterior. Em re-
lação ao primeiro trimestre des-
te ano, houve um recuo de 2,6
pontos percentuais.

Como explica Nuno Fouto,
coordenador de pesquisas do
Provar, esta redução ocorreu
porque o primeiro trimestre foi
atípico, com um consumo bas-
tante elevado. “O período cos-
tuma ter vendas interessantes,
as liquidações estão entre os
motivos. Mas nestes primeiros
meses do ano tivemos um con-
sumo bastante elevado”, diz
Fouto. Um dos motivos foi a re-
dução do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) para
algumas categorias.

Outra conclusão importante
do estudo foi o aumento da in-
fluência dos prazos médios e dos
juros na decisão da compra. Até
o ano passado, o fator renda era
mais importante que o financia-
mento no momento da aquisi-
ção de um bem de maior valor.
“Os prazos estão maiores e o ju-
ros menores. Existe a tendência
de aumento da Selic, mas o juro
na ponta, que é o que importa
para o consumidor, continua
baixo”, afirma o especialista.

Mais vendidos
A pesquisa revela que a catego-
ria de cine e foto lidera a inten-
ção de compras, com 12,4% de
intenção de compra, seguido
por telefonia e celular (12,2%) e
informática (11,4%). Na inter-
net, os produtos mais procura-

dos devem ser eletroeletrônicos
(30,2%), informática (27,7%) e
CD’s, DVD’s e livros (22,9%).
“CD’s e DVD’s têm tradição de
vendas pela internet, mas uma
categoria que vem ganhando
destaque neste canal é a linha
branca”, afirma Fouto.

Porém, as vendas on-line
não andam muito bem, segundo
o estudo. A pesquisa mostra que
80,7% dos consumidores ouvi-
dos devem comprar algum pro-
duto pela internet neste segun-
do trimestre, enquanto no mes-
mo período de 2009, este per-
centual foi de 87,3%. “Uma das
explicações para essa redução
expressiva seria o alto consumo
verificado neste canal nos últi-
mos tempos”, afirma.

O coordenador do Provar
lembra que o consumidor da
internet não pode ser compa-
rado ao comprador tradicional,
porque este canal de venda é
formado, predominantemente,
por pessoas com nível de ren-
da elevado. “A tendência geral
para o varejo no segundo tri-
mestre é bastante positiva,
visto que temos uma das datas
mais importantes do comércio,
o dia das Mães.” ■

Redução do IPI
e aumento da renda
incentivaram
o consumo nos
primeiros meses
do ano. Neste
segundo trimestre,
Dia das Mães deve
impulsionar o varejo

Evandro Monteiro

MOBILIDADE

Opera contabiliza 1 milhão de
downloads do navegador para iPhone
Foram feitos mais de 1 milhão de downloads do browser da
Opera Software para o iPhone da Apple durante seu primeiro dia
disponível aos consumidores, afirmou ontem a empresa norueguesa.
Em 13 de abril, a Apple aceitou a distribuição do navegador de Internet
da Opera para o iPhone após longa avaliação, abrindo um mercado
potencialmente lucrativo que até então era fortemente guardado.

RESULTADO

Vendas de computadores Toshiba
nos EUA crescem no primeiro trimestre
As vendas de computadores pessoais da Toshiba nos Estados Unidos
cresceram em 50% no primeiro trimestre, e a empresa anunciou que
está preparando o lançamento de aparelhos de computação em estilo
tablet ainda este ano, para concorrer com o Apple iPad. A Toshiba está
estudando diversos formatos para seus tablets, entre os quais um modelo
de duas telas acionado pelo Windows e um com tela de 10 polegadas.

Divulgação

No Brasil, o
grupo é sócio do
Pão de Açúcar,
mas, segundo o
Casino, Colômbia
e Argentina também
contribuíram para o
crescimento na região
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