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A Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) revisou ontem pa-
ra cima sua projeção de cresci-
mento do PIB para este ano, pas-
sando de 7,2% para 7,5%. No en-
tanto, o Informe Conjuntural

do terceiro trimestre manteve
em 12,3% a taxa esperada de ex-
pansão do PIB industrial em
2010, assim como o crescimen-
to de 24,5% na Formação Bruta
de Capital Fixo (investimentos
e ampliação do parque produti-
vo).

Apesar da elevação da estima-
tiva de crescimento do PIB, a va-
lorização do câmbio impedirá
um crescimento ainda maior da
produção industrial, na avalia-
ção do gerente-executivo de Po-
lítica Econômica da CNI, Flávio

Castelo Branco. “A economia
continua crescendo tendo a de-
manda doméstica como seu mo-
tor principal, mas a produção
não tem acompanhado o mes-

mo ritmo, porque o cambio valo-
rizado faz com que haja um vaza-
mento parcial, mas cada vez
mais expressivo, dessa deman-
da para fora do país, por meio
das importações”, avaliou.

Para o economista, a taxa de
câmbio, cuja projeção para a mé-
dia de dezembro foi revisada de
R$ 1,79 para R$ 1,70, é a maior
vilã para a competitividade da in-
dústria, limitando seu cresci-
mento. “O real valorizado é uma
ameaça para tamanho da indús-
tria na economia brasileira. Se a

nossa demanda cresce a ritmo
chinês, o produto não cresce na
mesma proporção porque é ini-
bido pelo câmbio, que prejudica
a competitividade das nossa
mercadorias”, completou.

Segundo Castelo Branco, em-
bora a expansão de 12,3% este
ano - se confirmada - seja recor-
de para a indústria, o crescimen-
to ocorre sobre uma base depri-
mida de comparação, devido à
crise financeira internacional.
“Parte desse crescimento de
dois dígitos é uma devolução da
queda de quase 5% do ano passa-
do. É um recorde matemático,
mas não é um recorde econômi-
co”, considerou.

Castelo Branco também res-
saltou que os gastos públicos de-
saceleraram o ritmo de cresci-
mento, mas ainda continuam ex-
pressivos e, por isso, o governo
não conseguiria atingir a meta
fiscal sem o uso de engenharias
financeiras.

De acordo com o documento
da CNI, o superávit primário em
2010 sem uso de artifícios contá-
beis deve ficar em 2,35% do PIB,
bem abaixo dos 3,3% da meta
cheia. “Quando a meta era mais
estrita, servia de parâmetro.
Mas, com tanta flexibilização, o
resultado acaba tendo pouco im-
pacto como referência da políti-
ca fiscal”, concluiu.

Comércio prevê ampliar
vendas em até 11%

CNI revê previsão de alta do PIB para 7,5%

Paula Pacheco

Pais de adolescentes, preparem
os bolsos. Segundo pesquisa da
TNS Research International, os
brasileiros com idade entre 12
anos e 19 anos, que gastam em
média R$ 50 por semana (R$ 200
por mês), esperam aumentar em
50% os desembolsos nos próxi-
mos 12 meses. Em 2008, o valor
mensal era, em média, de R$ 90.

Esse universo representa, se-
gundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
32 milhões de pessoas que, no
ano passado, gastaram cerca de
R$ 32 bilhões.

De acordo com o levantamen-
to, no Nordeste o gasto é menor,
R$ 31 por semana, enquanto que
no Sudeste as despesas chegam
a R$ 54. A pesquisa foi feita em
dezembro do ano passado com
1,5 mil jovens, das classes A, B, C
e D, moradores das nove regiões
metropolitanas, além das princi-
pais cidades do interior.

Os gastos dos adolescentes do
Brasil estão entre os mais baixos
dos países que integram o Bric.
Na Rússia e na China a média de
desembolso é 10% acima da bra-
sileira. A explicação, segundo
Jorge Kodja, diretor comercial
da subsidiária local da TNS e res-

ponsável pelo estudo, é que os
brasileiros demoram mais tem-
po para começar a trabalhar e pa-
ra sair da casa dos pais – isso faz
com que a renda esteja atrelada à
mesada. “Com 18, 19 anos, o ame-
ricano já é independente finan-
ceiramente, por exemplo. No
Brasil isso acontece por volta
das 25 anos”, diz Kodja.

De acordo com a pesquisa,
52% dos entrevistados estudam
e vivem com os pais. Nas classes
A e B essa participação sobe para
67%.

Mas a tendência, acredita o
diretor, é que esse quadro co-
mece a mudar por exigência
do mercado de trabalho, que
cada vez mais tem dificuldade
em encontrar profissionais
para preencher as vagas que
vem sendo criadas. Diante
desse quadro, a alternativa po-
de ser integrar os jovens mais
cedo ao quadro de funcioná-
rios das empresas.

Desejo. O principal destino
dos gastos dos adolescentes
brasileiros são os produtos e
serviços ligados à aparência,
como roupas e acessórios. As
meninas desembolsam em
média R$ 69 por mês e os me-
ninos um pouco menos, R$ 65
mensais. Nas classes A e B, no
entanto, o gasto pode chegar
a R$ 87 mensais.

Uma das informações que
chamou a atenção de Kodja
diz respeito a relação entre
adolescentes e serviços bancá-
rios. A maioria não tem conta
nem cartão de crédito. Ao to-
do, 35% dos jovens gostariam
de ter um cartão de crédito e
31% sonham com uma conta
corrente.

Esses dados refletem no bai-
xo uso da internet para com-
pras. A cada três entrevista-
dos, só um compra pela rede.
Outro reflexo da pequena rela-
ção com o sistema financeiro
é que poucos têm o hábito de
economizar; 67% não pou-
pam nem um centavo.

Os itens tecnológicos estão
entre as preferências dos ado-
lescentes. A cada dez adoles-
centes, oito têm celular. O
equipamento é usado não ape-
nas para conversar, mas para
mandar mensagens, ouvir mú-
sicas e fotografar.

Adolescente planeja gastar 50%
a mais nos próximos 12 meses

WILTON JUNIOR/AE–2/4/2010

Produção
de carros
cai 9% em
setembro
Mas aumento das exportações leva Anfavea
a elevar previsão de produção em 2010

1,8%
foi o recuo das vendas

307,1 mil
veículos foram comercializados

8,7%
foi o aumento das vendas no
acumulado do ano até setembro

ANDRE LESSA/AE–26/12/2008
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O aumento no número de pres-
tações e a confiança dos consu-
midores na economia brasileira
e na manutenção de seus empre-
gos devem levar o varejo a am-
pliar suas vendas este ano entre
10% a 11% na comparação com
2009, segundo expectativa do
presidente da Confederação Na-
cional de Dirigentes e Lojistas
(CNDL), Roque Pellizzaro Jú-
nior. Até o mês passado, a previ-
são era de uma expansão de, no
máximo, 10% sobre 2009, que já
registrou um acréscimo das co-
mercializações na casa dos 6%
sobre 2008.

“No final do ano, teremos um
volume de compradores a prazo
bem maior do que em 2009 e
isso nos projeta um Natal bas-
tante positivo”, comparou Pelli-
zzaro Júnior. De acordo com
ele, os números apresentados
em setembro já foram “bastante
animadores” e devem ser atri-
buídos ao tripé emprego, au-
mento de renda e crédito. “Não
falta crédito no varejo”, resu-
miu.

De agosto para setembro, as
consultas ao Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil), que
serve como um termômetro das
vendas, caíram 4,65%. “A queda

é natural, pois não temos nenhu-
ma data festiva em setembro”,
comparou. Na comparação com
setembro de 2009, no entanto,
houve aumento no volume de
consultas da ordem de 8,23%.
No acumulado do ano até o mês
passado, seguem em franca ex-
pansão, com alta de 8,18% sobre
a mesma base de 2009.

A expectativa para o Dia das
Crianças, no próximo dia 12,
também é positiva. O presiden-
te da CNDL projeta crescimen-
to de 8,5% das vendas nos últi-
mos sete dias úteis anteriores à
data ante o mesmo período do
ano passado. “Será o melhor Dia
das Crianças dos pelo menos úl-
timos cinco anos”, comemorou.
Para o empresário, o tíquete mé-
dio das compras deve permane-
cer em R$ 50,00, o mesmo obser-
vado na data em 2009. “Não exis-
te mais Natal, Dia das Crianças,
etc. das lembrancinhas. Lem-
brancinhas , só no dia dos namo-
rados, mas em fim de namoro”,
brincou.

Dólar. Ao contrário dos expor-
tadores, o comércio comemora
a redução do dólar em relação
ao real. Mais do que isso, o forta-
lecimento da moeda doméstica
é apontado pelo setor como um
dos fatores para inibir o cresci-
mento da inflação. “O brasileiro
consome tudo o que produzi-
mos aqui e ainda está faltando.
Os produtos made in China vão
continuar não só no Brasil, mas
na Europa e nos Estados Uni-
dos”, estimou o presidente da
CNDL.

Otimismo das montadoras. Anfavea eleva estimativa de produção de 3,4 milhões de unidades para 3,6 milhões este ano

Varejo comemora
vendas e antecipa que
Dia das Crianças deve
ter o melhor resultado
em cinco anos

● Pessimismo
O bom humor dos empresários
do setor de serviços diminuiu
em setembro. O Índice de Con-
fiança de Serviços (ICS), calcula-
do pela FGV, caiu 1,1% ante agos-
to, quando havia subido 4,1%

Para o PIB industrial,
é mantida a previsão de
12,3% e para taxa de
investimento, 24,5%

32 milhões
de brasileiros têm
entre 12 e 19 anos

R$ 32 bi foram gastos
pelos adolescentes em 2009

R$ 50é o gasto
médio por semana

Mesmo sem ter renda
própria e dependendo de
mesada, jovens querem
aumentar as despesas,
mostra pesquisa

Anne Warth

O setor automobilístico pro-
duziu 308,1 mil veículos em se-
tembro, o que representa uma
queda de 9,1% em relação a
agosto, mas um crescimento
de 12,7% na comparação com
setembro do ano passado. Os
dados foram divulgados on-
tem pela Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea).

No mês passado, as vendas de
veículos no mercado brasileiro
somaram 307,1 mil unidades, re-
gistrando quedas de 1,8% ante
agosto e de 0,5% na comparação
com setembro de 2009.

No acumulado de janeiro a se-
tembro de 2010, as vendas de 2,5
milhões unidades indicaram al-
ta de 8,7% sobre os veículos co-
mercializados em igual período
de 2009. A produção, de 2,72 mi-
lhões unidades, subiu 17,3% na
mesma base de comparação.

Para o presidente da Anfavea,
Cledorvino Belini, o mês de se-

tembro foi considerado excelen-
te, apesar das quedas em produ-
ção e vendas em relação a agos-
to. De acordo com ele, a baixa
foi um fator isolado e não pode
ser avaliada como tendência até
o fim do ano.

Ele destacou o crescimento
de 12,7% na produção em compa-
ração a setembro de 2009 e dis-
se que mesmo a ligeira queda de
0,5% nas vendas, na mesma ba-
se de comparação, foi um resul-
tado positivo, uma vez que na-
quela época previa-se o fim do
período de redução do Imposto
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI), que acabou sendo
prorrogado até o fim de ano.

“Houve antecipação de de-
manda em setembro de 2009 e,
ainda assim, mantivemos um pa-
tamar excelente em setembro
deste ano”, afirmou.

De janeiro a setembro, a indús-
tria acumula alta de 8,7% nas
vendas . “A projeção do ano é de
um crescimento expressivo e é
isso que vale. Uma queda em um

mês isolado não conta muito.”
A Anfavea elevou a estimativa
de produção em 2010, de 3,4 mi-
lhões para 3,6 milhões de veícu-
los, por causa do crescimento
das exportações.

Para 2011, Belini disse que a
Anfavea ainda está calculando
as projeções do setor. De acordo
com ele, a previsão deve ser de
aumento na produção e nas ven-

das. Ainda há espaço, segundo
ele, para crescer, considerando
as projeções de crescimento de
crédito e renda, de juros mais
baixos e de inflação sob contro-
le. “Todos os dados indicam que
as projeções devem crescer em
2011, mas ainda não temos um
número fechado”, afirmou.

As exportações, em valores,
somaram US$ 1,17 bilhão em se-

tembro deste ano, indicando al-
ta de 2,4% em relação a agosto e
um crescimento de 54,6% em
comparação a um ano antes.

Em quantidade de veículos ex-
portados, setembro encerrou
com exportação total (veículos
montados e CKD) de 71.361 uni-
dades, equivalente a um recuo
de 3% ante agosto e crescimen-
to de 76,1% sobre setembro de

2009.
Nos nove primeiros meses de

2010, as vendas externas de veí-
culos, em valores, subiram
62,5% sobre igual período de
2009, para US$ 9,2 bilhões. Nes-
te intervalo, foram exportadas
569.524 unidades, o que significa
uma alta de 76,3% ante o período
de janeiro a setembro do ano pas-
sado.

Vaidade. Adolescentes compra mais roupas e acessórios

● Balanço

● Despesas
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