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Wladimir D’Andrade

O porcentual de famílias paulis-
tanas endividadas subiu de
50,6% em abril para 53,2% em
maio, mostrou pesquisa divulga-
da ontem pela Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo (Fe-
comércioSP). Com esse resulta-
do, maio apresenta o maior nível

de endividamento das famílias
em 2012. Em números absolu-
tos, o resultado da Pesquisa de
Endividamento e Inadimplência
(Peic) aponta que 1,909 milhão
de famílias tinham algum tipo de
dívida em maio na capital paulis-
ta, ante 1,814 milhão em abril.

Na comparação com maio de
2011, o nível de endividamento
subiu 7,5 pontos porcentuais em

relação ao nível de 45,7%. No ano
passado, em maio, 1,639 milhão
de famílias estavam endivida-
das.

Segundo a entidade, o aumen-
to do indicador pode ser justifica-
do por fatores pontuais, como re-
dução ou isenção de Imposto so-
bre Produtos Industrializados
(IPI) para eletrodomésticos de
linha branca, móveis, revesti-

mentos e luminárias. “Essas me-
didas incentivaram as compras
de bens no primeiro trimestre”,
afirma a federação, em nota di-
vulgada à imprensa. “Além dis-
so, a confiança do consumidor
está em patamar elevado, e os
bons níveis de emprego e renda
incentivam o consumidor a fa-
zer novas dívidas.”

A pesquisa aponta que o total

de famílias paulistanas com con-
tas em atraso apresentou leve
queda, de 0,3 ponto porcentual,
em maio ante abril, para 21,5%.
Na comparação com o mesmo
mês de 2011, no entanto, maio
registrou alta de 7,1 pontos por-
centuais.

O principal tipo de dívida, de
acordo com a FecomércioSP, é o
cartão de crédito (77,2%), segui-
do por crédito pessoal (19,3%),
carnês (17,6%), cheque especial
(9,8%) e financiamento de carro
(8,9%), entre outros.
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As vendas no varejo tiveram ex-
pansão de 0,8% na passagem de
março para abril. Embora o cres-
cimento não tenha sido ruim, a
expansão ficou abaixo do espera-
do por analistas do mercado fi-
nanceiro. Em comparação a
abril do ano passado, a alta de
vendas é de 6%.

O resultado da Pesquisa Men-
sal de Comércio (PMC), divulga-
da pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
mostra resultados desiguais. O
volume vendido por supermer-
cados e hipermercados caiu,
mas por efeitos estatísticos.

Houve ainda ligeira recupera-
ção de veículos e motos, calcada
na campanha do juro zero promo-

vida pelas montadoras e conces-
sionárias, além do bom desempe-
nho do setor de móveis e eletro-
domésticos, ainda sob efeito da
redução de IPI. A pesquisa traz
boas notícias, mas o problema é
esperar uma grande expansão no
Produto Interno Bruto brasilei-
ro apenas sustentada pelo consu-
mo do mercado doméstico.

“O varejo decepciona no Bra-
sil e evidencia que depender ex-
clusivamente do mercado consu-
midor não poderá ser a única es-
tratégia. A alta de 0,8% não é um

mau resultado, o problema é que
todas as fichas estão nessa apos-
ta e isso é arriscado. O Brasil ne-
cessita de um choque de investi-
mentos”, disse André Guilher-
me Perfeito, economista-chefe
da Gradual Investimentos.

A tendência para as vendas no
varejo é de crescimento gradual,
a taxas menores do que as verifi-
cadas no ano passado, segundo
Reinaldo Pereira, gerente da
Coordenação de Serviços e Co-
mércio do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). “Olhando as informa-
ções da pesquisa, a gente vê uma
linha ascendente com taxas me-
nores do que o varejo cresceu no
ano passado. Está crescendo,
mas gradualmente”, afirmou.

Na avaliação do economista-
chefe do banco ABC Brasil, Luis
Otávio Leal, os resultados apon-
tam que o Índice de Atividade
Econômica do Banco Central
(IBC-Br) referente a abril, que
será divulgado hoje, deve ficar
em 0,2%. “(O aumento de 0,2%)
É um número fraco, mas é o pri-

meiro positivo depois de três ne-
gativos. Então, significa que a
gente pode estar começando a
entrar num movimento para um

PIB positivo”, previu Leal.
No caso dos hipermercados e

supermercados, o recuo nas ven-
das de 0,8% na passagem de mar-

ço para abril foi creditado a um
ajuste estatístico, porque houve
alta forte em janeiro (8,5%),
após mudanças metodológicas
na pesquisa. Mas o mau desem-
penho não deve se manter nas
próximas leituras, o que deve be-
neficiar a taxa do varejo.

“Certamente os dados de
maio virão mais favoráveis para
veículos, por causa da redução
de IPI e dos feirões realizados”,
disse Bruno Fernandes, econo-
mista da Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC).

As desonerações concedidas
pelo governo puxaram as ven-
das. Vendas de móveis e eletro-
domésticos cresceram dois dígi-
tos (12,1%) ante abril de 2011, as-
sim como as de materiais de
construção (12,9%). Mas tam-
bém contribuem para a boa per-
formance a estabilidade do mer-
cado de trabalho e os incentivos
à concessão de crédito.

“Os setores ligados ao crédito
já aumentaram as vendas, estão
respondendo aos estímulos do
governo, mas não na mesma
magnitude que em 2010. O
maior crescimento será via au-
mento de renda, porque o crédi-
to não dá sinais muito claros, ain-
da há rigidez na concessão e com-
prometimento de renda”, disse
Paulo Neves, da consultoria
LCA./ COM REUTERS

Cresce número de famílias endividadas em SP

Vendas do varejo
sobem 0,8% em abril

Dilma negocia fim da ‘guerra fiscal’
Presidente quer aproveitar encontro hoje com os governadores para tentar avançar com a reforma tributária modificando o ICMS
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A presidente Dilma Rousseff
deverá aproveitar a reunião
de hoje com os 27 governado-
res para tentar avançar com a
reforma tributária, modifican-
do o Imposto sobre a Circula-
ção de Mercadorias e Serviços
(ICMS) para acabar com a cha-
mada “guerra fiscal”. Ela tam-
bém anunciará uma linha de fi-
nanciamento do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), em
valor superior a R$ 10 bilhões,
para projetos de infraestrutu-
ra dos governadores.

A ideia é agregar os Estados no
“choque de investimentos” com
o qual ela pretende atenuar os
efeitos da crise internacional so-
bre o crescimento do Brasil. Não
se espera grande impacto no
crescimento do Produto Inter-
no Bruto (PIB) deste ano. Mas,
como admitiu esta semana o pre-
sidente do Banco Central, Ale-
xandre Tombini, a crise deverá
prolongar-se por mais dois anos.

A área técnica preparava on-
tem a proposta de reduzir o
ICMS nas transações interesta-
duais (em que o bem é produzi-
do em um Estado e consumido
em outro) para 4%. Hoje, essa alí-
quota é de 12% ou 7%, dependen-
do do Estado. A queda dessa alí-
quota tornaria inócuos os pro-
gramas de incentivo fiscal esta-
duais criados para atrair empre-
sas, que formam a chamada
“guerra fiscal”. O principal fator
de atração é o desconto na alí-
quota interestadual do ICMS. Se
ela cai, o benefício se torna me-
nos interessante.

A mudança também avança
em um ponto comum de todas
as reformas do ICMS que fracas-
saram nos últimos 20 anos: ela
concentra a tributação do ICMS
no Estado de destino, e não no
de origem como é hoje. Essa alte-
ração torna o tributo brasileiro
mais parecido com os impostos
de valor agregado cobrados na
Europa e nos Estados Unidos.

Fundo. Para que os governado-
res aceitem a mudança, o Planal-
to vai se comprometer com a
criação de um fundo de compen-

sação de perdas de arrecadação.
Essa promessa já havia sido feita
pelo secretário executivo do Mi-
nistério da Fazenda, Nelson Bar-
bosa, aos secretários estaduais.
A ideia é reafirmá-la hoje. É possí-
vel também que a proposta con-
temple um período de transição
entre modelos.

O governo já havia dado o pri-
meiro passo para a reforma do
ICMS em abril deste ano, quan-
do conseguiu aprovar no Senado
o Projeto de Resolução 72. Ele
reduziu para 4% a alíquota inte-
restadual do ICMS para produ-
tos importados, pondo fim à cha-
mada “guerra dos portos”.

Na reunião de hoje, Dilma pe-
dirá o engajamento dos governa-
dores no esforço anticíclico. A li-

nha do BNDES que ela deve
anunciar repete uma fórmula
adotada na crise de 2009, quan-
do foi criado o Programa Emer-
gencial de Financiamento
(PEF). Além disso, o Tesouro Na-
cional estuda a possibilidade de
ampliar a autorização para que
os governadores contraiam no-
vas dívidas, ampliando a mar-
gem para os investimentos.

Cobranças. Nenhum governa-
dor vai reclamar por ter acesso a
mais dinheiro – muito pelo con-
trário. Mas Dilma dificilmente
escapará de ouvir críticas e co-
branças. “Eu conversei com al-
guns outros secretários e esta-
mos preocupados”, disse o secre-
tário de Fazenda do Maranhão,

Cláudio Trinchão, que é coorde-
nador do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz).
“Estamos perdendo uma receita

limpa, certa, e recebendo em tro-
ca a possibilidade de fazer mais
dívidas, num momento em que
estamos sufocados.”

O secretário reclama do fato
de que o governo, ao reduzir o
Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) dos automóveis
e outros bens de consumo, ajuda
a indústria, mas por outro lado
reduz os repasses de verbas aos
Estados por meio do Fundo de
Participação. Para compensá-
los por essa perda, o governo fe-
deral oferece um empréstimo.

O Planalto dá como certo que
Dilma ouvirá dos governadores
pedidos para aliviar o pagamen-
to da dívida que têm com o Te-
souro Nacional. Ela é corrigida
conforme a variação da inflação

medida pelo IGP-DI, mais uma
taxa real de 6% a 9%. É uma taxa
considerada extorsiva, principal-
mente se for levado em conta
que os juros básicos do País (Se-
lic) estão em 8,5% ao ano, sem
correção pela inflação.

Desembolsos. O BNDES de-
sembolsou R$ 34,2 bilhões entre
janeiro e abril deste ano, com
crescimento de 1% na compara-
ção com o mesmo período de
2011. As consultas, no total de R$
73,8 bilhões, cresceram 37% no
primeiro quadrimestre do ano,
indicando, segundo nota distri-
buída pelo BNDES, a disposição
de novos investimentos do setor
empresarial brasileiro. /
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Previsão. Crescimento das vendas no varejo será gradual

● Em alta

● Sufoco

● Recuperação

Resultado ficou abaixo
da expectativa do
mercado financeiro, mas
é 6% mais alto do que o
de abril do ano passado

53,2%
das famílias paulistanas estavam
endividadas em maio, de acordo
com a pesquisa realizada pela
FecomercioSP. É o maior nível
em 2012

50,6%
das famílias paulistanas estavam
endividadas em abril

CLÁUDIO TRINCHÃO
SECRETÁRIO DE FAZENDA (MA)
E COORDENADOR DO CONFAZ
“Eu conversei com alguns
outros secretários e estamos
preocupados.”

“Estamos perdendo uma receita
limpa, certa, e recebendo em
troca a possibilidade de fazer
mais dívidas, num momento em
que estamos sufocados.”

Encontro. Presidente Dilma Rousseff se reúne hoje com os governadores no Palácio do Planalto e deve aproveitar para discutir propostas de reforma tributária

0,2%
deve ser a alta do IBC-Br de
abril, segundo previsão do banco
ABC Brasil

12,1%
foi o aumento nas vendas de
móveis e eletrodomésticos na
comparação com abril de 2011
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 jun. 2012, Economia & Negócio, p. B6.




