
Um novo temor de crise mundial
está se disseminando pelos mer-
cados, mas o escudo que prote-
geu o Brasil do estouro da bolha
imobiliária americana há três
anos não é mais o mesmo. O con-
sumo das famílias, principal pilar
contra a crise, já apresenta sinais
de desaceleração, enquanto a in-
dústria registra queda na produ-
ção e no nível de emprego, o que
tende a afetar o rendimento do
brasileiro no médio prazo.

Entretanto, diferentemente do
que ocorreu em 2008, o Brasil
tem condições de enfrentar o
problema por outros meios. Se-
gundo pesquisa divulgada on-
tem pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), a de-
saceleração acontece em boa ho-
ra, pois dá ao governo mais espa-
ço para fomentar a economia
por meio da redução da taxa bási-
ca de juros. “Se você reduz os ju-
ros, há economia com o financia-
mento da dívida e sobra dinhei-
ro para investir”, ressaltou Clau-
dio Hamilton, coordenador de Fi-
nanças Públicas do Ipea.

Além disso, a arrecadação em
patamares recordes contribui pa-
ra que o governo injete recursos
na economia sem elevar tanto o
nível de endividamento público,
como ocorreu durante a primei-
ra fase da crise. O Ipea aponta
que as receitas do governo subi-

ram 24,6% entre janeiro e maio
deste ano, enquanto as despesas
têm crescido em velocidade me-
nor: 21,8%. Dados da Receita, di-
vulgados ontem, corroboram
com a tese. Em julho, a arrecada-
ção atingiu patamar recorde pa-
ra o mês, R$ 90,2 bilhões — alta
de 21,3% em relação ao mesmo
período de 2011.

Outro indicador bastante criti-
cado no pós-crise, a pauta co-
mercial brasileira, também é vis-
ta como favorável para reforçar
o sistema de blindagem nacio-
nal. Isso porque a China, princi-
pal consumidor mundial de ali-
mentos e de minério de ferro,
tende a manter a demanda aque-
cida, o que traz segurança à balan-
ça comercial do Brasil, tradicio-
nal exportador de commodities.

Divergências
Mesmo com todos esses pontos
a favor, o país precisa ter caute-
la quanto à resistência do escu-
do anticrise. “O governo pas-
sou da política expansionista pa-
ra a restritiva, e não deve redu-
zir significativamente os juros
porque a inflação ainda está em
patamares elevados. Além dis-
so, a inadimplência do consumi-
dor tem arrefecido, mas é alar-
mante”, pondera o assessor eco-
nômico da Serasa Experian, Car-
los Henrique de Almeida. Entre
janeiro e julho, a inadimplência
cresceu 22,5% em relação ao
mesmo período de 2010. A de-
manda por crédito, nesse inter-

valo, subiu 13%. Entretanto, na
análise mensal, a procura por fi-
nanciamento teve a segunda
queda consecutiva: de 1,2% em
julho e de 3% em junho.

Para agravar esse cenário, o
saldo de emprego no acumula-
do do ano veio menor que o es-
perado. De janeiro a julho, o
país gerou 1,59 milhão de pos-
tos, número 14% menor que em
2010, segundo o Ministério do
Trabalho. “Emprego e renda é o
que tem segurado a expectativa
de consumo das famílias. Com a
desaceleração do mercado de

trabalho, a confiança do brasilei-
ro será abalada, embora ainda fi-
que em patamares positivos”,
analisa Bruno Fernandes, econo-
mista da Confederação Nacional
do Comércio (CNC). De acordo
com pesquisa do Ipea, divulga-
da ontem, a perspectiva de con-
sumo das famílias cresceu 4,2%
em agosto, frente a julho deste
ano, mas caiu 3,5% em relação
a agosto de 2010. Com base nis-
so, a expectativa para o comér-
cio este ano é de expansão de
6% no volume de vendas — no
ano passado, a alta foi de 11%.

Carolina Alves e
Regiane de Oliveira
redacao@brasileconomico.com.br

Sozinho, consumo
não sustenta
reação à crise
Já há sinais de desaceleração na economia, mas a expectativa é
positiva pois abre espaço maior para cortes na taxa básica de juros

Para o Ipea, a
situação do Brasil
ainda é positiva: há
espaço para queda da
Selic, a arredacação
cresce acima
das despesas e a
balança comercial
segue favorável,
apesar do risco de
desaquecimento da
economia chinesa
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POUPANÇA,
SALDO EM R$ BILHÕES

CONJUNTURA ECONÔMICA

Fonte: BM&FBovespa
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Os consumidores brasileiros es-
tão cada vez mais globais. Se-
gundo pesquisa das consulto-
rias GS&MD e Ebeltoft, 45% dos
internautas do país já fizeram
compras em outros mercados.
O número é superior ao dos
americanos (40%) e turcos
(32%), mas ainda é inferior ao
de canadenses (81%), ingleses
(60%) e chilenos (51%). O le-
vantamento foi feito com inter-
nautas de 15 países.

“Verificamos que o bom mo-
mento econômico brasileiro es-
tá trazendo mais força para o
consumidor emergente no mer-
cado digital”, afirma Luiz Goes,
sócio da GS&MD. A pesquisa
também testou a assertividade
— saber o que quer e onde com-
prar — do internauta. A asserti-
vidade foi de 23% em 2009, e su-
biu para 29% neste ano. Este é
um fenômeno que já acontecia
nas lojas reais, quando se falava
que o consumidor de classes
D/E compravam os produtos
considerados líderes em sua ca-
tegoria porque não podiam er-
rar. “O cliente emergente é hoje
o mais assertivo no ambiente
virtual também.”

Em 2009, 92% dos internau-
tas brasileiros já haviam feito
compras on-line, contra 88%
da média dos outros países. A
utilização de instrumentos de
comparação de preços também
aumentou no período, de 73%
dos internautas há três anos, pa-
ra 81% atualmente.

As lojas tradicionais já come-
çam a sofrer o impacto do inte-

resse dos consumidores emer-
gentes pelo comércio on-line.
Na categoria Alimentos, o núme-
ro de internautas que comprava
em lojas reais saiu de 97% em
2009 para 92% em 2011, enquan-
to o interesse de compras no co-
mércio virtual saiu de 29% há
três anos para 34%.

Na categoria de eletrônicos,
as lojas tradicionais também ti-
veram redução na frequência,
de 94% para 88%, em três
anos, enquanto as lojas virtuais
cresceram de 56% para 76% no
mesmo período. Até mesmo
vestuários, cujo produto ainda
é um desafio para o comércio
on-line, conseguiu ter maior
crescimento na internet (de
22% para 43%) do que nas lojas
físicas (98% para 93%).

O brasileiro também desponta
quando o assunto são novas for-
mas de comprar. A intenção de
utilizar sites de compras coleti-
vas no país é de 90%, enquanto
em outros mercados fica em
65%. “Percebemos que em cer-
tos países, é uma questão cultu-
ral. Na Inglaterra, só 19% das pes-
soas pretendem testar este ins-
trumento de compra”, diz. ■

“A reação natural do consumi-
dor é de contração diante da notí-
cia de uma nova crise e da inten-
ção do governo em reduzir crédi-
to”, afirma Altamiro Carvalho, as-
sessor econômico da Fecomercio.
Ele destaca que, com a alta da taxa
média de juros em seis pontos per-
centuais — em 2010, ela era de
40,6% ao ano e, em julho de 2011,
já está em 46,1% — houve a retira-
da de R$ 7 bilhões em créditos do
mercado. “Se a taxa persistir até
dezembro, isso elevará a conta pa-
ra R$ 15 bilhões, com forte impac-
to sobre o consumo”, diz. ■

Murillo Constantino

Consumidor
brasileiro está
mais global

Senado adia sabatina com indicados ao Dnit

Internautas do país compram
mais produtos estrangeiros
que consumidores americanos

Wilson Dias/ABr

ONOVOCONSUMIDOR

Criseelevabuscapor qualidade

Pesquisa da GS&MD
e Ebeltoft aponta que
45% dos internautas
do país já compraram
em outros mercados,
número superior
ao dos americanos

É o público mais suscetível às
questões conjunturais — as classes
C, D e E, ou 60% da população —
quem está impulsionando a
economia do país, segundo
levantamento da Kantar
Worldpanel. Com a maior inserção
desse público no mercado, os
padrões de consumo também
mudaram. “A crise financeira
voltou a atenção do cliente para
dentro de casa”, diz Fátima Merlin,

diretora de varejo. O consumo,
baseado em cinco palavras de
ordem (transporte, habitação,
educação, vestuário e saúde),
incorporou o conceito de qualidade.
“Com o aumento da sensação de
insegurança, o consumidor mudou
seu foco de interesse, que passou
a ser a busca por maior qualidade
à alimentação e bebidas dentro
do lar, transporte, habitação e
alimentação fora de casa”. R.O.

A Comissão de Infraestrutura do Senado adiou para a próxima
semana a sabatina com os indicados pela presidente Dilma Rousseff
para ocupar os cargos de direção do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (Dnit). Toda a diretoria do Dnit caiu após
denúncias de corrupção envolvendo contratos do órgão. Os demitidos,
no entanto, foram defendidos pelo ministro dos Transportes, Paulo
Sérgio Passos, em fala na Câmara dos Deputados essa semana.

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 10-11.
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