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Geladeiras e fogões
já são parcelados
em até 30 meses
Com planos de pagamento inéditos, grandes redes indicam
que os financiamentos longos devem ganhar força neste Natal
Márcia De Chiara

Grandes redes varejistas já começam a esticar os prazos de
pagamento de eletrodomésticos, eletrônicos e equipamentos de informática, ainda de
forma promocional. Essa é
uma clara indicação de que os
financiamentos longos devem
ganhar força neste Natal. Hoje
é possível quitar uma máquina de lavar em dois anos e
meio, um televisor em dois
anos e um computador em um
ano e meio.
“Nunca oferecemos um prazo
sem juros tão longo. Esses planos são inéditos”, afirma o diretordeNegócios doCarrefourSoluções Financeiras, Ricardo da
Cruz Barreto. Desde setembro,
mês de aniversário da companhia, a rede parcela no cartão de
crédito próprio os eletrodomésticos da linha branca em 30 meses sem juros, aparelhos de áudio e vídeo em 24 meses e itens
de informática em 18 meses. Os
resultados foram tão favoráveis
que a rede decidiu estender essa
condição de pagamento até o
fim do ano.
Por ocasião também do seu
aniversário comemorado neste
mês, o concorrente Walmart começou em outubro a dividir em
até 12 meses, sem acréscimo, o
pagamento de uma lista de itens
como computadores, geladeiras, máquinas fotográficas, por
exemplo. A facilidade inclui não
apenas produtos das lojas físicas, mas também as vendas onli-

CENÁRIO
●

Promoções

A oferta pelas redes varejistas
de prazo de pagamento mais
longo ainda tem caráter promocional, mas indica que pode ganhar força no Natal
● Pesquisa

Levantamento da Anefac revelou que, em setembro, o prazo
médio de pagamento, inclusive
os bancários, era de 16 meses e
o máximo chegava a 36 meses.
No caso dos veículos, prazo médio de 44 meses e o máximo de
80 meses
●

Estabilidade

A perspectiva de que os juros
básicos sejam mantidos hoje
pelo BC reforça a tendência de
prazos mais longos
●

Risco

Prazos mais longos de pagamento têm um componente de
risco maior porque a vida das
pessoas pode mudar muito

ne. No Extra, os eletroeletrônicos também são financiados
com prazos que chegam a 18 meses no cartão próprio.
Já no Ponto Frio a condição
de um ano e meio para pagar
com cartão da rede vale só para
produtos anunciados. Enquanto isso as Casas Bahia oferecem
os prazos mais curtos em rela-

Endividamento caiu e
intenção de consumo
cresceu em outubro
Expansão do crédito
e aumento da renda
explicam o cenário
positivo para o comércio,
diz economista da CNC
Jacqueline Farid / RIO

As famílias brasileiras aumentaram a vontade de consumir e reduziram o nível de endividamento em outubro, segundo
mostram pesquisas divulgadas
ontem pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). A

intenção de consumo atingiu o
nível mais alto do ano, chegando a 137,5 pontos, com alta de
1,7% ante setembro. O nível de
endividamento, por sua vez,
caiu para 58,6% em outubro, ante 59,2% no mês anterior.
O economista da CNC, Fabio
Bentes, acredita que o varejo
vai apresentar crescimento recorde nas vendas este ano, chegando a 10,4%. Ainda segundo
ele, o Natal deverá ser bem melhor do que o do ano passado,
com alta de 11,2% nas vendas
em dezembro ante igual mês do
ano anterior.

ção ao da concorrência: cinco
vezes sem juros no cartão próprio e dez vezes, sem acréscimo, nos cartões de crédito tradicionais.
“Existe uma perspectiva de
alongamento maior de prazos
de pagamento até o fim do ano”,
prevê o vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos
de Finanças, Administração e
Contabilidade (Anefac), Miguel
Ribeirode Oliveira.A últimapesquisa sobre prazos de pagamento feita pela entidade revela que,
no mês passado, o prazo médio
dos financiamentos, inclusive
os bancários, era de 16 meses, e o
máximo chegava a 36 meses. No
caso de veículos, o prazo médio
estava em 44 meses e o máximo
em 80 meses.
Para Ribeiro de Oliveira, um
conjunto de fatores vai fazer
comque lojas, bancos e financeirasestiquemonúmerodeprestações até dezembro. O aumento
do emprego, da renda, a estabilidadedepreços e,especialmente,
a forte entrada de divisas no
País, devem acirrar a disputa entre os agentes econômicos para
ampliar os negócios no melhor
momento de consumo do ano,
quando é pago o 13º salário. “Todos vão ampliar prazos para não
perder vendas.”
Além disso, Ribeiro de Oliveira observa que a perspectiva de
que taxa básica de juros fique estável nos próximos 45 dias, como deve ser sinalizado hoje pelo
Comitê de Política Monetária
(Copom) do Banco Central

Todo esse cenário positivo,
para o economista, está sendo
impulsionado por um conjunto
de fatores que “podem ser resumidos em duas palavras, nessa
ordem: crédito e renda”.
Em relação ao crédito, ele observou que as taxas de juros,
mesmo ainda elevadas, estão
no menor patamar desta década, enquanto os prazos de financiamento figuram como os
mais longos dos últimos anos.
“Isso leva o consumo a ter uma
pressão menor no orçamento
das famílias.”
Renda. No caso do rendimento médio dos trabalhadores, ele
lembra que, de acordo com a
pesquisa mensal de emprego do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o aumento de janeiro a agosto já chega a 6%, porcentual cinco vezes
superior à expansão de 1,2% em
igual período do ano passado.

Crédito. Lojas vendem com prazos longos para adequar prestação à renda e ampliar vendas
(BC), reforça a tendência de prazos mais longos.
Barreto, do Carrefour, diz que
a sua empresa saiu na frente da
concorrência. Ele não acredita
que, no seu caso, ocorram novos
alongamentosdecondiçãodepagamento.
Riscos. Apesar de aumentar as

Taxas de água e
esgoto pressionam
inflação em SP

vendas e tornar o cliente fiel à
loja, prazos longos têm um componente de risco, porque em
doisanosemeiodefinanciamento a vida das pessoas pode mudar muito, admite Barreto. Mas,
no caso da sua empresa, esse risco é atenuado com o seguro contradesempregoparaosassalariados ou perda de renda para os

Paulo voltou a acelerar pela quarta semana consecutiva. É o que
mostrou ontem a Fundação Getúlio Vargas (FGV) ao anunciar o
Índice de Preços ao Consumidor
- Semanal (IPC-S), que saltou de
0,98% para 1,01% entre a primeira e a segunda semana de outubro na capital paulista.
Mas o economista da fundação, André Braz, não descarta

taxas menores de inflação, nas
próximas apurações. Entre a primeira e a segunda quadrissemana de outubro, o avanço da inflação varejista em São Paulo contou com o impacto do aumento
mais intenso em taxa de água e
esgoto residencial (de 3,43% para 3,7%) e o aprofundamento da
inflação dos alimentos (de 2,02%
para 2,10%).
Além disso, o economista informou que algumas capitais já mostram os preços dos alimentos
subindo menos. Isso pode se
repetir em São Paulo, e ajudar a
manter em baixa o IPC-S na capital paulista. / ALESSANDRA SARAIVA

Além desses dois fatores, que
deverão garantir um Natal historicamente bom para o comércio este ano, Bentes cita também o câmbio, que deverá, se-

gundo ele, inundar a festa de
produtos importados, sobretudo bens de consumo duráveis e
alimentos próprios da época.
Segundo Bruno Fernandes,

● A inflação no varejo em São

Secovi-SP atribui
queda obtida em
agosto ao menor volume
de lançamentos
feitos na capital
Roberta Scrivano

As vendas de imóveis residenciaisnovosnacidadedeSãoPaulo caíram 48,4% em agosto na
comparação com julho, para
1.638 unidades. Os dados são do
SindicatodasEmpresasdeCompra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais
Comerciais (Secovi-SP).
Segundo Celso Petrucci, economista-chefe do Secovi-SP, o
recuo no volume comercializado se deve exclusivamente ao
menor número de lançamentos
feitos no mês na capital paulista.“DadosdaEmbraesp(EmpresaBrasileira de Estudos de Patrimônio) mostram que houve retração de 36,8% em agosto sobre

● Pequeno porte

Das moradias novas
vendidas em agosto,
cerca de 80% têm área
útil de até 130 m². Desse
porcentual, 35% têm entre 46 m²
e 65 m² .

DANIEL TEIXEIRA/AE-2/9/2010

Paulo. Nas vendas, a participação da cidade de São Paulo foi de
42,8% do total comercializado
na região. “A participação da capital, historicamente, sempre
foi maior que a do restante da
região”, lembra Petrucci.
Preço. Questionado sobre se o

recuo nas vendas pode ser uma
sinalizaçãodediminuiçãodepreçodosimóveis,Petrucci éenfático e diz que não. “A queda ocorreu por diminuição específica na
oferta e não na demanda.”
O economista afirma ainda
que, apesar da “queda pontual
de agosto”, a velocidade de venda neste ano está mais rápida
que no ano passado.
Segundo ele, o indicador de
vendas sobre oferta (VSO) da
capital paulista foi de 21,9% no
acumulado do ano, superior
aos 14,3% obtidos de janeiro a
agosto de 2009. “Quanto menor o porcentual do VSO mais
baixo o volume de venda e de
lançamentosno período”, expli-

analista da Pesquisa Nacional
de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic)
da CNC, a queda no nível de endividamentodas famílias em outubro em relação a setembro
responde à “injeção de mais recursos na economia, com a antecipação do 13.º salário de várias
classes, a retomada forte do consumo no terceiro trimestre e o
aumento pontual do custo de
vida das famílias com menor
renda, devido principalmente à
aceleração dos preços dos produtos alimentícios”.
Entre os tipos de dívida das
famílias endividadas em outubro, o cartão de crédito lidera
com folga (71,1%), seguido dos
carnês (23,4%), crédito pessoal
(11,2%), financiamento de carro (9,0%), cheque especial
(7,1%), cheque pré-datado
(3,2%), crédito consignado
(3,3%) e financiamento de casa
(2,9%).

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 out. 2010, Economia & Negócios, p. B6.

Venda de imóveis novos despenca 48% em São Paulo
julhonoslançamentooque, consequentemente, diminui o número de unidades vendidas”, explica Petrucci.
O economista diz que o excessodeburocraciaeafaltadeterrenos disponíveis na capital são os
principais fatores que impedem
a evolução dos lançamentos. “A
dificuldade de viabilizar projetos na capital está fazendo as
construtoras migrarem para outros municípios do Estado”,
completa.
O volume de novos imóveis
inaugurados em agosto na capital corresponde a 34,1% do total
de 4.786 unidades lançadas na
Região Metropolitana de São

profissionais autônomos. “Cerca de 40% dos clientes do nosso
cartão têm esse seguro.”
Ribeiro de Oliveira observa
queainadimplênciadoconsumidor é cadente desde de dezembro de 2009, de acordo com dados do BC. “Não é à toa que os
bancos estão reduzindo os juros.”

cuo nas vendas pode fazer com
que a ponta desse iceberg, que é
avalorização imobiliáriaexcessiva, apareça”, diz.
Denise, porém, não acredita
quehaverámenorpreçonospróximos anos. “Enquanto houver
acréscimo de renda e financiamento em grande quantidade,
os preços continuarão altíssimos”, completa.
E os dados que avaliam as vendas de janeiro a agosto mostram
que a demanda ainda é grande
por novos imóveis. Nos oito meses do ano, as vendas aumentaram 8,9% na comparação com o
mesmo período de 2009, para
21.820 unidades. O valor comercializado subiu 29,2%, para R$
8,3 bilhões.
Denise,doMackenzie,comenta ainda que há uma expectativa
no mercado
Líder de vendas. Ainda de acor-

Cobiçado. Dois dormitórios foram 49% das vendas de agosto
ca Petrucci.
Denise Labate Vasconcellos,
professora de finanças do Mackenzie e especialista no merca-

do imobiliário, no entanto, afirma que há “um certo espanto”
por parte da população em relação ao preço dos imóveis. “O re-

do com a pesquisa do Secovi-SP,
no mês de agosto os imóveis de
dois dormitórios foram responsáveis por 49,1% do total vendido, seguidos pelas unidades de
três dormitórios, com 26,6% do
total comercializado.

