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Omaior Natal da dé-
cada, que deve mo-
vimentar neste
mês cerca de R$ 96

bilhões no comércio varejis-
ta, está sendo sustentado tan-
to pela nova classe média bra-
sileira como pelos mais ricos.

“As pessoas estão deslum-
bradas neste fim de ano. Isso
está ocorrendo com os po-
bres e com os ricos. Todos es-
tão gastando mais”, resume
Maria Cristina Kantor, que
atua na área de vendas e que
ontem à tarde foi às compras
com a filha Ana Luiza Kantor,
administradora de empresas.

Segundo Maria Cristina, o
fato de as pessoas estarem ga-

nhando mais está incentivando
um consumo desenfreado. Na
sua opinião, isso deverá resultar
em aumento dos níveis de
inadimplência no ano que vem,
quando o novo governo da presi-
dente Dilma Rousseff tomar as
rédeas da situação.

Esse clima de euforia de consu-
mo é facilmente visível nos shop-
pings e nas ruas de comércio so-
fisticado da cidade. Durante o
fim de semana, o desfile de saco-
las de presentes foi intenso tan-
to na rua Oscar Freire, nos Jar-
dins, como nos shoppings.

No Center Norte, por exem-
plo, quase 122 mil pessoas transi-
taram pelo shopping no sábado e
mais 101 mil até o início da noite

de ontem. O fluxo de pessoas era
tão intenso que, em alguns mo-
mentos, especialmente nas re-
dondezas das lojas de brinque-
dos e calçados, a impressão que
se tinha era de estar numa das
grandes ruas de comércio, como
a 25 de Março. Mas o gasto do
clientes está longe desse perfil.

Segundo dados da administra-

ção do centro de compras, o de-
sembolso médio do consumidor
neste mês já cresceu 25% em rela-
ção a dezembro do ano passado,
de R$ 120 para R$ 150, e o fatura-
mento superou em 18% o registra-
do em igual período de 2009.

As irmãs Giovana e Gisele Pac-
cini foram ao shopping no sábado
e ajudaram a engrossar as estatís-

ticas de vendas. Segundo elas, a
intenção era comprar itens de
vestuário para dar de presente
para a família. “Não resisti e aca-
bei levando uma sandália para
mim”, contou Gisele, exibindo a
primeira compra do dia. Ela no-
tou um aumento de cerca de
20% nos preços dos calçados em
relação ao Natal do ano passado.

A empresária Arlete Faquinet-
ti Cellamare, acompanhada do fi-
lho Carlo, que estava com a na-
morada Ana Paula Marconi,
aproveitou o sábado para com-
prar os presentes para a família e
também optou por artigos de
vestuário. “Faz três meses que
renovei os eletrodomésticos e
eletrônicos da casa. Troquei a ge-
ladeira, a TV e o forno de mi-
croondas. Agora tenho de com-
prar um rack novo para colocar a
nova TV de LED de 42 polega-
das”, contou Arlete.

Gasto maior. Com presentes
para familiares e amigos, o em-
presário Nelson Scalese aumen-
tou os gastos neste Natal, de R$ 3
mil no ano passado para algo em
torno de R$ 5 mil neste ano e op-
tou por comprar roupas e pagar
com cartão de crédito.

“O consumo está demais”, dis-
se. “E o mercado está muito
bom”, acrescentou, fazendo refe-
rência às recentes medidas do
Banco Central que, segundo ele,
foram acertadas para tirar o im-
pulso das compras. /M.C.

1.Shoppings centers que
ficam abertos neste
Natal até as 23 horas.
Cidade Jardim,

Pátio Higienópolis,
Anália Franco, Pátio Paulista,
West Plaza, Vila Olímpia,
Market Place, Villa Lobos,
Frei Caneca, Plaza Sul,
Continental e
SP Market (até dia 23);
Jardim Sul (até amanhã).

2.Até a meia-noite.
Bourbon, Morumbi,
Iguatemi, Center Nor-
te, Interlagos, Anália

Franco, Jardim Sul e Eldorado
(até dia 23).

3 Abrem mais cedo,
às 9 horas. Pátio
Paulista e Iguatemi
(até o dia 23) e Plaza

Sul (até o dia 24).
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Consumo à toda

No Natal,
consumidor
prefere
pagar à vista
Segunda parcela do 13º e temor com gastos
extras de início do ano explicam a opção

SHOPPING LEMBRA
A 25 DE MARÇO
Euforia com as compras de fim de ano tomou conta
tanto da nova classe média quanto dos mais ricos

Márcia De Chiara

No último fim de semana an-
tes do Natal e com a segunda
parcela do 13.º salário no bol-
so, o paulistano foi às com-
pras e optou pelo pagamento à
vista ou, no máximo, em duas
ou três vezes no cartão de cré-
dito. Roupas, calçados e aces-
sórios foram os itens preferi-
dos do consumidor, que en-
frentou dificuldades para en-
contrar alguns brinquedos.

“Boneco Ben 10 em cartela,
Barbie Piscina e H2O, a caverna
do Batman do Imaginext e o jogo
do Super Banco Imobiliário já
não têm mais”, contou a gerente
da loja B Mart do Shopping Cen-
ter Norte, Joelma Barbosa. Se-
gundo ela, será difícil repor es-
ses itens antes do Natal porque
são importados.

Na tarde de sábado, a loja que
é uma das grandes revendas de
brinquedos, estava lotada, com
os clientes gastando, em média,
R$ 79, um pouco a mais que no
Natal de 2009, e pagando à vista.
“Mais da metade das nossas ven-
das são quitadas em dinheiro ou
cartão de débito”, disse Joelma.

O medo de acumular as dívi-
das de fim de ano com as tradicio-
nais de janeiro, pagamento de
IPVA (Imposto sobre Proprieda-
de de Veículos Automotores), IP-
TU (Imposto sobre a Proprieda-
de Predial e Territorial Urbana)
deixou o consumidor com um pé

atrás com os planos longos de
pagamento.

“No começo do ano tem segu-
ro, IPVA e aqueles impostos que
a gente sempre esquece. Por is-
so, prefiro pagar à vista com car-
tão de débito”, disse o designer
Roberto Mariano Pereira, de 49
anos, que fazia neste fim de se-
mana as compras de Natal com a
namorada Fernanda Miguel Fon-
tes, de 32 anos, no Shopping Cen-
ter Norte. “Neste ano vou gastar
entre R$ 800 e R$ 1 mil. Vamos
dar presentes só para as crian-
ças.”

A preferência do consumidor
pelo pagamento à vista já apare-
ceu nas estatísticas da Associa-
ção Comercial de São Paulo
(ACSP). Na primeira quinzena
deste mês, as consultas para
compras com pagamento à vista
aumentaram 16,2% em relação a
igual período de 2009 e supera-
ram a taxa de crescimento para
as vendas financiadas, que foi de
10,9% nas mesmas bases de com-
paração.

O que se nota neste mês é uma
mudança do comportamento do
consumidor. É que, desde o co-
meço do ano, a taxa de cresci-
mento das vendas a prazo vinha
a cada mês superando o aumen-
to nas vendas à vista.

Para o superintendente da
ACSP, Marcel Solimeo, essa mu-
dança de padrão de pagamento
pode ter sido influenciada por
três fatores. O primeiro deles se-

ria o recebimento da segunda
parcela do 13.º salário. Com di-
nheiro na mão, a opção preferen-
cial seria pelo pagamento à vista.

O segundo fator seriam as me-
didas de aperto do crédito recen-
temente adotadas pelos Banco
Central (BC), como o aumento
dos depósitos compulsórios,
que podem estar tendo efeito no
crediário.

Vestuário. O último fator que
estaria influenciando o maior vo-
lume de vendas à vista seria, na
opinião do economista, a prefe-
rência do consumidor pela com-

pra de roupas e calçados neste
fim de ano. Pesquisa da ACSP/
Ipsos revela que 76% dos paulis-
tanos pretendem comprar rou-
pas, calçados e acessórios com o
13.º salário e, normalmente, es-
ses itens são pagos à vista ou par-
celados em poucas vezes.

A psicóloga Clotilde Bueno
Tardivo, que ontem fazia com-
pras com a filha Tatiana na rua
Oscar Freire, disse que preten-
dia comprar mais roupas neste
fim de Natal. Mas notou que os
preços subiram. A mesma ber-
muda que ela pagou R$ 150 em
2009 hoje custa R$ 250.
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Campeões de venda. Sapatos e roupas estão entre os itens preferidos dos brasileiros nas compras de fim de ano

Em alta. As irmãs Gisele (esq.) e Giovana Paccini notaram alta de 20% no preço do calçado
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