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Venda de carros já é 18,7% maior no ano
A indústria automobilística já ultrapassou neste ano a marca de um
milhão de carros licenciados, mostram dados obtidos pelo BRASIL

ECONÔMICO. Até o dia 28 deste mês, 1,032 milhão de veículos foram
emplacados em 2010, um crescimento de 18,7% na comparação com
o mesmo período do ano passado. Os dados preliminares de abril
mostram que, mesmo que com o término do IPI reduzido no final
de março, 244 mil automóveis foram licenciados no período.

● A avaliação da indústria é de
que o mês deve fechar em 275 mil
unidades vendidas, e que o
impacto do fim do benefício fiscal
deve ser sentido somente em
maio. Isso porque muitos
emplacamentos do final de março
foram contabilizados em abril.
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O nome dele é Vandely Cardoso.
Mas o chamamos de Catitu des-
de os tempos do campinho.
Quinta-feira, nos encontramos
no boteco do Divino. Caldo de
canjiquinha com costela de
porco. Baixinho, cabelo partidi-
nho no meio, pançudo, ele é
vendedor da loja de eletroele-
trônicos. Glorioso, depositou
seu novo celular na mesa de la-
tão. Um BlackBerry.

“Me falaram que é o celular
do Obama”, festejou. Catitu
disse que namorou o aparelho
na sorveteria onde levou a única
filha de doze anos. “Vi o bacana
todo mascarado exibindo o bi-
cho. O meu era bem chulé. Aca-
bei trocando”. Está cumprida a
Lei da Física do Consumo: ve-
mos o produto e o compramos
em função do pertencimento ao
grupo daqueles possuidores. No
fundo, o consumidor não deseja
só o produto. Ele quer aceitação
em um meio, uma promoção

social. O consumo é a adoles-
cência que persiste.

Catitu estava transbordando
no celular. Pediu uma pinga com
jurubeba. Debulhou a conquista.
“Vem com computador, a lá o te-
clado. Cabe um caminhão de mú-
sica e faz muita filmagem. Se cair,
não quebra. E é seguro! Esse povo
que invade a gente lá dentro do
computador não entra aqui não”.

De tanto vender geladeiras
“side by side”, Vandely entrou
para a classe C. De tanto com-
prar TV de LCD, a Classe C de
Catitu elevou o Índice de Con-
fiança do Consumidor. Ironia
besta: agora que o trabalhador
pode comprar, urubus dizem
que a economia brasileira pode
superaquecer e supitar. Só falta
os abutres mandarem o traba-
lhador parar de comprar para
guardar dinheiro na poupança,
já que, se a inflação voltar na
Lulândia, as classes C, D e E se-
riam responsabilizadas. Radi-

Um trabalhador
com fé no consumo

nho de pilha para muitos. TV
chique para pouquíssimos.

Puxadinho massa
“Catita” andou ganhando co-
missões aos golfos graças ao que
ele chama de “fenômeno das la-
vadoras de roupas”. “Rapá, o
aumento das vendas beirou os
100%! Fiz um puxadinho pra
aumentar a cozinha e comprei
uma poltrona toda massa pra
minha mãe ver novela!”.

Segundo a teoria de Catitu,
“nem a empregada quer esfregar
aquela roupa de cama pesado-
na”. Gesticulando rodopios, o
vendedor descreveu a centrifu-
gação da lavadora, que “deixa a
camisa tão seca a ponto de sair
vestindo”, e dissertou sobre a
mulher moderna. “A mulher
quer tempo pra outras paradas,
estudar, ganhar sua grana. O
problema é que a meninada per-
deu as estribeiras por causa dis-
so. Minha mulher, não. Cuida da

minha filha direitinho. Enquan-
to eu puder, deixa quieto”.

Fumando cigarros para-
guaios, Catitu apontou para a
queda nas vendas de aparelhos
de som, tipo micro system.
Acompanhe a análise do teóri-
co: “Todo mundo só quer saber
desses aparelhinhos com horas
de música e usar fone na rua.
Meu vizinho faz pão todo dia
com fone de ouvido o tempo in-
teiro”. Ele disse que a procura
por home theaters também
despencou. “Imagem é na in-
ternet, no youtube...”.

Catitu está vendendo muitos
computadores. “Tem muito es-
tudante me procurando pra
comprar máquina de 4 giga e HD
320. Eles falam que precisam pra
fazer uma tal de monografia. Os
que já tem computador, estão
comprando notebook. Esses dias
aproveitei pra dar uma garibada
no micro lá de casa. Minha me-
nina pesquisa muito”.

O crédito e a santa
Como todo bom vendedor, Cati-
tu quis me vender o peixe. “Você
tem o cartão lá da loja? Então faz
um. É um cartão de crédito com
a bandeira da loja. Muito melhor
do que pagar com dinheiro. Ah,
aceitamos todos os cartões. É a
única loja que divide sem juros
com qualquer cartão. Só neste
ano, vendemos mais de 400 pe-
ças. O gerente disse que é um de-
sempenho fantástico para uma
cidade pequena como a nossa”.

Num susto, meu amigo pe-
diu a conta. “Vou passar ali na
cantina do Piero. Minha filha
gosta de espaguete arrabiata. O
azeite com 0,5% de acidez já tá
na mão. O vinho argentino pra
tomar com a esposa também.
Cabernet, heim!?”.

Catitu despediu-se da entrevis-
ta envolto numa áurea de fé. “No
dia de Santa Rita, ando 20 quilô-
metros até a capela da santinha.
Sou devoto. Vai dar tudo certo”. ■

Johntakai/Dreamstime

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 11.
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