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NORDESTE
Criança viaja 
de graça* em 
maio na CVC.

Prezado cliente: preços publicados são para o pacote familiar com 3 ou 4 pessoas conforme mencionado acima, válidos para saídas de São Paulo em voos fretados
exclusivos CVC. Preços datas de saídas e condições de pagamentos sujeitos a reajustes e mudanças sem prévio aviso. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas
a confirmação. Preços válidos para compras até 1 dia após esta publicação. Parcelamento promocional em até 10x sem juros com cheque ou cartão. Passeios não
incluem ingressos. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros, inclusive as crianças.
Promoção válida para compras até 11/maio. Promoção válida para até 2 crianças de até 12 anos desde que acompanhadas de 2 adultos pagantes hospedados no
mesmo apartamento, conforme disponibilidade de apartamentos triplos e quádruplos de cada hotel participante. *As crianças pagam apenas as taxas de embarque.

Acesse cvc.com.br e veja a loja CVC ou o agente de viagens mais perto de você.

A CVC tem os melhores preços do mercado
em até 10 vezes sem juros e sem entrada.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

Porto Seguro 8 dias

Hotel Porto Seguro Praia

2 adultos........... 10x R$ 151,60
2 crianças.........................grátis
Família com
4 pessoas ........... 10x R$ 151,60
Total R$ 1.516, Preço p/ saídas 21 e 28/maio.

Hotel Casablanca Park

2 adultos........... 10x R$ 175,60
2 crianças.........................grátis
Família com
4 pessoas ........... 10x R$ 175,60
Total R$ 1.756, Preço p/ saídas 21 e 28/maio.

Hotel Coral Plaza

2 adultos................... R$ 277,60
2 crianças.........................grátis
Família com
4 pessoas ........... 10x R$ 277,60
Total R$ 2.776, Preço p/ saídas 21 e 28/maio.

Natal 8 dias

Hotel Residence Praia

2 adultos........... 10x R$ 213,60
1 criança...........................grátis
Família com
3 pessoas ........... 10x R$ 213,60
Total R$ 2.136, Preço p/ saídas 21 e 28/maio.

Hotel Tropicalis

2 adultos...................R$ 247,60
2 crianças.........................grátis
Família com
4 pessoas ...........10x R$ 247,60
Total R$ 2.476, Preço p/ saídas 21, 22, 28
e 29/maio.

Maceió 8 dias

Hotel Reymar Express

2 adultos...................R$ 249,60
1 criança...........................grátis
Família com
3 pessoas ...........10x R$ 249,60
Total R$ 2.496, Preço p/ saídas 21, 22, 28
e 29/maio.

Incluídos no roteiro: passagem aérea, hospedagem em hotéis selecionados com café da manhã, 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto, passeio e assistência de guia especializado CVC.

Viagens aéreas

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

São Paulo Capital:
Paraíso........................................................2146-7011
Alto da Lapa .............................................. 2594-5758
Anália Franco Shop................................... .2108-5300
Anchieta – Carrefour ................................ 2948-3148
Bourbon Shop .......................................... .3892-6868
Brás-Mega Polo.........................................2886-3800
Casa Verde-Carrefour................................ 3858-5335
Center Norte Shop......................................2109-2611
Central Plaza Shop. .................................. .2914-3355
Fradique Coutinho .................................... 3596-3470
Freguesia do Ó-Extra ................................ 3932-0740
Indianópolis-Walmart............................... 2578-1969
Interlagos Shop ........................................ .5563-6300
Ipiranga Hiper Carrefour ........................... 2062-3922
Jacu-Pêssego-Carrefour ............................2521-5135
Jaguaré-Extra............................................ 3297-8282
Light Shop ................................................ .3255-5323
Morumbi Shop ......................................... .2109-4300
Morumbi Shop ......................................... .2146-7200
Pátio Higienópolis Shop........................... .3667-8622
Paulista-Top Center................................... 3266-7202
Penha Shop .............................................. .2135-0700
Pirituba ..................................................... 3903-6611
Real Parque-Pão de Açúcar ....................... 3755-0070
Santo Amaro-Cenesp ................................. 3747-7122
Santo Amaro-Mais Shop. Lg. 13................ 5546-2888

São Caetano - Carrefour ............................ 4227-8787
São Judas...................................................2858-0599
Tatuapé Shop. Metrô ................................2094-5888
Vila Maria-Carrefour Tietê ........................ 2636-1864
Vila Mariana .............................................. 2372-2284
Vila Olímpia Shop..................................... .3045-8677
Grande São Paulo:
Alphaville - Shopping Tamboré ................ 2778-9797
Guarulhos Shop........................................ .2425-0533
Guarulhos-Bonsucesso.............................. 2498-6022
Mauá Plaza Shop ...................................... .4519-4700
Mogi das Cruzes Shop .............................. .4799-2166
Osasco Plaza Shop .................................... .3652-3600
Osasco Shop. União ................................... 3652-1600
S.B.Campo-Carrefour Taboão ................... 4178-4377
S.B.Campo-Carrefour Vergueiro ................4121-9877
São Caetano-Av. Goiás .............................. 3636-3450
Sto André-Carrefour Oratório ................... 4997-6880
Taboão Shop. .............................................4787-8212
São Paulo Interior:
Araraquara Jaraguá Shop. .........................3331-3858
Araraquara-Shop. Lupo..............................3322-7676
Araras ........................................................3541-4484
Bauru Shop............................................... .2106-9494
Campinas-D. Pedro Shop. ........................ .2102-0199
Campinas-D.Pedro Shop .......................... .3756-9939
Campinas-Extra Abolição ......................... 3271-2004

Campinas-Galleria Shop .......................... .3206-0343
Campinas-Iguatemi Shop. ........................2117-3500
Franca Shop.............................................. .3707-0700
Itapetininga ...............................................3373-2144
Itapevi Shop. .............................................4143-7979
Itapira ........................................................3813-2426
Itu - Plaza Shopping.................................. 4022-7275
Jaú Shop ................................................... .3622-0288
Jundiaí Maxi Shop .................................... .2136-0800
Louveira..................................................... 3878-4030
Mauá Coop Barão ...................................... 4544-8111
Mococa ...................................................... 3665-7990
Pirassununga ............................................ 3561-9661
Poços de Caldas ..........................................2101-8100
Ribeirão Preto-Fiúsa .................................3516-4000
Ribeirão Preto-Independência ................. 2101-0048
S.J. Campos-Vale Sul ................................ 3878-7000
S.J. Rio Preto Shop..................................... .3121-1450
S.J. Rio Preto-Centro .................................2137-5910
S.J. Rio Preto-Plaza Avenida .....................2137-0070
Santos ....................................................... 3257-7000
São Carlos-Centro.......................................3307-7180
São Carlos-Iguatemi.................................. 3307-8686
São João da Boa Vista.................................3631-1109
São Sebastião ........................................... 3892-5299
Taubaté Shop............................................ .3411-5000
Várzea Paulista.......................................... 4595-6200
Vinhedo..................................................... 3876-3788

Tem uma crítica, elogio ou sugestão
para a Câmara Municipal de São Paulo?

Fabio Graner / BRASÍLIA

Depois de oito semanas segui-
das de alta, a projeção central do
mercado financeiro para a infla-
ção em 2011 teve pequena queda,
segundo a pesquisa Focus, do
Banco Central. Pelo levantamen-
to, a expectativa do mercado pa-
ra o Índice de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) neste ano
passou de 6,37% para 6,33%.

Outra notícia boa foi a segun-
da queda consecutiva na previ-
são para a inflação nos próximos
12 meses, de 5,34% para 5,27%. Já
o cenário para 2012 segue estabi-
lizado com previsão de 5% de al-
ta para o IPCA, acima, portanto,
do centro da meta, que é 4,5%.

De qualquer forma, não deixa
de ser uma situação mais favorá-
vel para o governo o fato de que
hácinco semanas seguidas o mer-
cado não eleva sua projeção para
a inflação do ano que vem.

Avaliações internas do gover-

no consideram que os dados da
Focus divulgados ontem foram
os primeiros sinais de confirma-
ção do cenário que estava sendo
traçado pelo Banco Central e pe-
lo Ministério da Fazenda em tor-
no da inflação. A área econômica
considera que a deterioração
das expectativas estava muito

vinculada aos dados da inflação
corrente e esse processo começa-
ria a ser revertido após a safra de
números mais elevados para o
IPCA, encerrada na semana pas-
sada com a inflação de abril – que
ficou em 0,77%, abaixo da previ-
são do mercado para o mês.

Para a taxa básica de juros (Se-
lic), o mercado elevou a expecta-
tiva para o final de 2012, em 0,25
ponto porcentual, para 12,25%
ao ano. Ou seja, os analistas espe-
ram um ciclo ainda mais longo
de juros elevados no Brasil.

Após 8 semanas, mercado
reduz projeção do IPCA

M ais uma vez, nos últimos
dias, uma nuvem de gafa-
nhotos passou pelos
mercados financeiros

globais. As cotações das commodi-
ties em geral despencaram. Os pre-
ços do petróleo, em um dia, registra-
ram uma queda histórica e inédita de
quase 10%. Cobre, soja, algodão, pra-
ta – esta com um recuo de 30% numa
única semana –, tudo veio abaixo.
Nos dias seguintes, alguns desses
mercados reagiram, mas ainda sem a
força e a certeza de uma reviravolta.

Não apareceram explicações con-
vincentes para o fenômeno, desenca-
deado por uma chamada forte de mar-
gem no mercado futuro da prata. A
mais aceita e difundida delas, mas
sem qualquer consistência, creditou
a derrubada generalizada, que tam-

bém atingiu os mercados de ações, a um
mínimo aumento na taxa mensal de de-
semprego nos Estados Unidos. Não fa-
zia o menor sentido, já que, ao mesmo
tempo, eram divulgados os dados da
oferta de postos de trabalho, com um
aumento bem acima do previsto.

Restou a sensação de que uma nova
bolha estava começando a ser estoura-
da, com as consequências globais já co-
nhecidas. Reunidos, a partir do domin-
go, num encontro a portas fechadas na
Basileia, sede do Banco das Compensa-
ções Internacionais (BIS, na sigla em
inglês), presidentes de bancos centrais
de todo o mundo não esconderam temo-
res com uma possível correção mais pro-
funda nas cotações das commodities.

As baixas históricas da semana passa-
da acrescentaram argumentos aos que
localizam na fartura da liquidez interna-

cional, que alimenta cortes nas taxas de
juros e desvalorizações no dólar, moeda
de reserva global, fertilizantes para a
atuação aberta de especuladores nos
mercados de commodities. Ficou mais
difícil acreditar que a trajetória de alta
nesses mercados se devesse exclusiva-
mente à demanda de grandes consumi-
dores, como China e Índia.

O fato é que a volatilidade das cota-
ções, num aparente paradoxo, aumen-
tou na razão direta em que foi se tornan-
do hegemônica a formulação de mode-
los econômicos de equilíbrio dinâmico,
baseados nas premissas da eficiência

dos mercados e, portanto, presumivel-
mente capazes de administrar as incer-
tezas na atividade econômica. A crença
em sistemas de equações complexas, ex-
pressas em cada vez mais sofisticada lin-
guagem matemática, foi o motor do pau-
latino descolamento dos ativos finan-
ceiros da economia real. A sólida casa
erguida não tinha telhado, mas isso não
era problema, pois a presunção era a de
que não iria chover.

É chocante o ritmo em que se deu es-
se descolamento, nas últimas quatro dé-
cadas, com a primeira crise dos petrodó-
lares, nos anos 70, e até 2008, quando o
processo parcialmente se esgotou. Nes-
se período, o total de ativos financeiros
globais – depósitos bancários, títulos de
dívida (pública e privada), ações e ou-
tros papéis – saiu de uma posição em
que igualava a riqueza obtida com a pro-
dução de bens e serviços – a base, em
última análise, dos papéis em circula-
ção – para algo como quatro vezes a pro-
dução da economia real.

Levantamentos do McKinsey Global
Institute, braço de pesquisas da grande
consultoria global, mostram que o volu-
me total de ativos em circulação em to-
do o mundo mal chegava a US$ 12 tri-
lhões em 1980. Mas já somava US$ 117
trilhões, em 2003, escalou para US$ 142
trilhões, em 2005, e voou até US$ 167
trilhões, em 2006. Em 2007, o total de

ativos alcançou o pico de US$ 194 tri-
lhões. O freio veio com a crise de
2008, quando a conta fechou em US$
178 trilhões. Dados mais recentes,
embora incompletos, mostram que o
volume total voltou a subir, a partir
de meados de 2009, porém em ritmo
mais lento.

Se acentuados e prolongados, no-
vos movimentos de ajuste nos pre-
ços das matérias-primas trariam, de
fato, graves dificuldades adicionais à
recuperação da economia mundial.
Para os países emergentes exporta-
dores de commodities, caso do Bra-
sil, ajustes para baixo nas cotações
das commodities poderiam ter im-
portantes consequências. Um presu-
mível alívio em parte das pressões in-
flacionárias talvez não fosse compen-
sado por previsíveis e substanciais
perdas no balanço de pagamentos.

Seria mais do que ingênuo, a esta
altura do campeonato, pretender re-
verter completamente o fenômeno
da financeirização da economia, ra-
zão primária da volatilidade nos mer-
cados. Como no caso dos terremo-
tos, não se pode impedi-los, mas é
possível desenvolver mecanismos
para conter seus piores efeitos. O pro-
blema é que ainda não foram encon-
tradas soluções de contenção satisfa-
tórias.

Metade das famílias gasta mais do que ganha
Pela primeira vez desde 2005, os gastos básicos das famílias brasileiras superaram a renda obtida, segundo pesquisa realizada em 8,2 mil domicílios

Márcia De Chiara

Pela primeira vez desde 2005, os
gastos básicos mensais das famí-
lias brasileiras com alimenta-
ção, educação, transporte, entre
outras despesas, superaram no
ano passado a renda, aponta pes-
quisa da Kantar Worldpanel.

O resultado da enquete, que
visitou 8,2 mil domicílios e foi
apresentado ontem num estudo
sobre tendências de consumo pe-
lo presidente da Associação Pau-
lista de Supermercados (Apas),
João Galassi, mostra que no ano
passado as famílias brasileira gas-
taram R$ 2.171 por mês com des-
pesas básicas, uma cifra 1% me-
nor em relação à renda (R$
2.146). Segundo a pesquisa, 53%
das famílias estão com gastos aci-
ma da renda.

Quando se analisa esses dados

por classe social, o desequilíbrio
ocorre nos estratos de menor
renda. Nas classes D/E, a renda
ficou 6% abaixo do gasto e na
classe o déficit é de 2%. Apenas
as classes A/B tiveram renda mé-
dia superior ao gasto em 2%.

Galassi não acredita que esse

desequilíbrio resulte num au-
mento expressivo da inadim-
plência. Com a manutenção do
ritmo de crescimento do empre-
go e da renda, o presidente da
Apas espera que o consumidor
acerte as contas naturalmente.
De acordo com as projeções fei-
tas pela entidade para este ano, o
crescimento do consumo virá
das classes C e D/E. Já as classes
A/B devem manter a fatia.

Recorde. A voracidade do con-
sumidor no ano passado resul-
tou num faturamento recorde
do setor. Segundo a Associação
Brasileira de Supermercados
(Abras), o faturamento nacional
do setor somou R$ 201,6 bilhões
em 2010, com crescimento 7,5%
descontado a inflação do perío-
do. “Foi o maior crescimento da
série histórica”, diz o presidente

da Abras, Sussumu Honda. Para
este ano, a projeção é de um cres-
cimento real de cerca de 4%. Isso
significa que as vendas vão conti-
nuar crescendo, porém num rit-
mo menor.

De toda forma, não é isso que
se viu até agora. Martinho Paiva
Moreira, diretor de Economia da
Apas, conta que, de janeiro a
abril, as vendas reais dos super-
mercados no Estado de São Pau-
lo aumentaram 7% na compara-
ção com o mesmo período de
201o, apesar da inflação.

JOSÉ PAULO
KUPFER

R$ 201,6 bilhões
foram vendidos pelos
supermercados brasileiros no
ano passado.

7,5% foi a taxa real de
crescimento da receita do setor
em 2010. Para este ano, a
previsão inicial é crescer 4%,
descontada a inflação

Nuvem de gafanhotos

Não apareceram explicações
convincentes para as cotações
de commodities despencarem

Tem uma
crítica, elogio

ou sugestão
para a Câmara

Municipal de
São Paulo?
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 maio 2011, Economia & Negócios, p. B5.




