
%HermesFileInfo:B-6:20121127:

B6 Economia TERÇA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

Expectativa do
consumidor cai,
aponta a FGV

Marcelo Rehder

O Indicador Serasa Experian de
Atividade Econômica, também
conhecido como PIB (Produto
Interno Bruto) mensal, cresceu

0,2% em setembro, na compara-
ção com agosto, já descontadas
as influências sazonais. Com is-
so, o indicador acumulou expan-
são de 1% no terceiro trimestre
de 2012, frente o trimestre ante-
rior.

“O nosso dado mostrou, e o
IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) vai con-
firmar na sexta-feira, que tive-
mos um terceiro trimestre de iní-
cio de recuperação mais forte”,
disse o economista da Serasa
Luiz Rabi. “Ainda é uma retoma-
da meio capenga, porque a gente
não vê o investimento reagindo,
só o consumo”, acrescentou.

De acordo com o IBGE, o PIB
brasileiro cresceu só 0,1% no pri-

meiro trimestre e 0,4%, no se-
gundo. Se confirmar a estimati-
va da Serasa, de 1% de crescimen-
to no terceiro trimestre, o PIB
acumularia expansão também
de 1% no ano.

Para Rabi, o problema é que o
pouco dinamismo da economia
brasileira até agora vem apenas
dos serviços e mesmo assim, de
forma muito lenta. O setor acu-
mulou crescimento de 2% em no-
ve meses de 2012. No entanto, a
agropecuária e a indústria acu-
mularam quedas de 1,9% e 0,8%,
pela ordem.

Pelo lado da demanda, o con-
sumo do governo, com cresci-
mento acumulado de 4,1% em no-
ve meses, e o consumo das famí-

lias, com alta de 3,2% para o mes-
mo período, têm sustentado a
atividade econômica até agora.
Já os investimentos (formação
bruta de capital fixo) acumulam
uma retração de 4,4% em três tri-
mestres do ano.

“No curto prazo, o consumo
consegue manter certa dinâmi-
ca de crescimento. Mas se o in-
vestimento não reagir no quarto
trimestre ou no início do ano
que vem, isso aí (a recuperação
no terceiro trimestre) vai acabar
virando voo de galinha”, afirma
Rabi. Ele lembra que, sem inves-
timento, chegará uma hora em
que a oferta não acompanhará o
crescimento da demanda, pres-
sionando a inflação. “O que man-
da no crescimento da oferta é
produtividade e investimento”,
frisa. “A grande incógnita é se es-
se início de recuperação vai ter
folego para gerar ou não um 2013
próximo dos 4% de crescimento
como quer o governo.”

C onsumidores ficaram indig-
nados com muitas das “pro-
moções” da Black Friday
brasileira e botaram a boca

no trombone das redes sociais. O Pro-
con de São Paulo notificou empresas
e aguarda esclarecimentos. Não é a
primeira vez, há multas pendentes
deste o evento do ano passado.

A Black Friday brasileira é uma imi-
tação farsesca de um evento de mar-
keting e consumo tradicional nos Es-
tados Unidos. A cópia tupiniquim da
sexta-feira consumista americana co-
meça na quinta ou antes e, numa tro-
picalização malandra, pode ser pror-
rogada para os dias seguintes. E está
se alastrando.

Curioso é que o consumidor brasi-
leiro vive sob as pressões e as tenta-
ções de variadas outras “black fri-

days made in Brazil”, mas nem sempre
essas outras provocam as mesmas des-
confianças e broncas. Atrair comprado-
res com promoções do tipo “o dobro
pela metade do preço” é usual no marke-
ting do varejo entre nós. E nem o gover-
no escapa de participar do jogo ilusionis-
ta. O caso recente mais notório é o do
desconto do IPI no preço dos veículos.
A concessão do incentivo tem relação
apenas indireta com o preço final cobra-
do do consumidor, mas quase ninguém
se dá conta disso e, como mostram as
estatísticas de vendas, é grande o núme-
ro dos que embarcam na história.

Como os tributos são cobrados “por
dentro” dos preços, o público não tem
instrumentos para saber se, de fato, a
redução do imposto foi repassada no va-
lor cobrado do comprador final. Na ver-
dade, pelas características do sistema

tributário brasileiro, em que a ausência
de transparência é uma entre muitas dis-
torções, a redução do IPI funciona co-
mo uma sanfona da margem de venda,
permitindo ajustes conforme o ritmo
da demanda.

Se o mercado estiver fraco, é possível
usar o desconto para reduzir o preço
final sem perda de margem ou pelo me-
nos diminuir a necessidade de contraí-
la, em situação de demanda muito re-
traída. Se, inversamente, o mercado es-
tiver aquecido, o espaço para elevar os
preços permitirá aos vendedores apro-
priar parte ou o total da redução do IPI.

Foi essa última hipótese que aconte-
ceu em agosto, quando, segundo apu-
rou o IBGE, os preços dos veículos subi-
ram no mês, mesmo na vigência do des-
conto do IPI. A explicação para o forte
aquecimento nas vendas foi a de que o
benefício expiraria no fim do mês e os
consumidores decidiram antecipar
compras para aproveitar a “promoção”.
Interessado em estimular as vendas, o
governo esperou até o último momento
para anunciar mais uma prorrogação da
redução do IPI. Tivemos aí uma Black
Friday com patrocínio governamental.

Tirar das brumas a coleção de tribu-
tos que transformou o sistema tributá-
rio numa teia kafkiana seria providên-
cia mais do que positiva. Por isso, o pro-
jeto de lei que determina a discrimina-
ção de tributos, aprovado no Congresso
depois de longos cinco anos de tramita-
ção e encaminhado à sanção da presi-
dente Dilma Rousseff, aponta, como
princípio, na direção correta. Mas, infe-
lizmente, ao tentar abarcar toda a nossa
macarronada tributária com um único
instrumento, corre o risco de se trans-
formar numa espécie de Black Friday da
conscientização do peso dos impostos
no consumo de produtos e serviços.

Para fins de informar e conscientizar,
objetivo explícito do projeto de lei, uma
coisa seria exigir a discriminação nas no-
tas e cupons fiscais dos tributos direta-

mente incidentes sobre os produtos
e serviços vendidos, caso do ICMS e
do IPI. Outra é querer discriminar,
por produto ou serviço vendido, toda
a imensa gama de tributos apurados
com base no faturamento geral da ati-
vidade, como ocorre com a maior par-
te das muitas contribuições, e aque-
les calculados sobre a renda, que não
são gerados, pelo menos integral-
mente, no ato do consumo. Ao pre-
tender mirar em tudo – até contribui-
ções previdenciárias devem ser dis-
criminadas –, o projeto pode acertar
em nada.

Alguns alegam dificuldades técni-
cas e aumentos de custos na opera-
ção de discriminar os tributos para
rejeitar a novidade, mas as dificulda-
des técnicas não são insuperáveis e
os custos provavelmente pouco ex-
pressivos. O próprio projeto aprova-
do, que assume seu caráter meramen-
te informativo, reconhece essas difi-
culdades e permite a discriminação
por valores ou porcentuais aproxima-
dos ou mesmo presumidos, na discri-
minação dos muitos tributos indire-
tos. É aí que, ao adentrar o terreno
pantanoso das presunções, a ideia
bem intencionada corre o risco de
produzir mais ilusão do que as vanta-
gens prometidas – como algumas tan-
tas promoções das black fridays.

Atividade econômica avança 1%
no terceiro trimestre, diz Serasa

● Depois de notificar sete varejis-
tas por “maquiagem de descon-
tos” na Black Friday, na última
sexta-feira, o Procon-SP infor-
mou ontem que novas denúncias
feitas por consumidores estão
sendo apuradas e podem dar ori-
gem a mais notificações. O dire-
tor de fiscalização do órgão, Már-

cio Marcucci, não quis mencionar
o nome das empresas citadas.

“Hoje (ontem) recebemos o
relato de consumidores que tive-
ram a limitação de exemplares,
quiseram comprar três unidades
mas o ‘carrinho’ alterava para
duas”, diz Marcucci. Nesse caso,
ele diz que o Procon deve apurar
se a empresa informou previa-
mente sobre a limitação de unida-
des do produto.

Na sexta-feira, as lojas virtuais
de Ponto Frio, Submarino, Ameri-
canas.com, Walmart, Saraiva e

Fast Shop, além das lojas física e
virtual do Extra, foram notifica-
das por, supostamente, maquia-
rem descontos oferecidos na
Black Friday. O preço original
dos produtos teria aumentado
para os descontos – que chega-
ram a 90% – parecerem maiores.
As empresas têm até sexta-feira
para se pronunciar. Caso o Pro-
con conclua que o Código de De-
fesa do Consumidor foi desrespei-
tado, um auto de infração será
lavrado, gerando multa. / JULIO

ETTORE, ESPECIAL PARA O ESTADO

Vendas estão estagnadas no varejo
Lojas acreditam que os negócios vão deslanchar a partir de sexta-feira, quando deve ser paga a primeira parcela do 13º salário
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Márcia De Chiara

A menos de um mês do Natal,
indicadores do comércio vare-
jista mostram que as vendas
ainda não deslancharam. O
elevado nível de endividamen-
to dos consumidores conti-
nua atrapalhando as compras.
A expectativa dos lojistas é
que os negócios ganhem rit-
mo a partir do próximo fim de
semana, depois do pagamento
da primeira parcela do 13º salá-
rio, que ocorre na sexta-feira.

Na primeira quinzena deste
mês, as vendas ficaram pratica-
mente estagnadas, aponta a pes-
quisa da Associação Comercial
de São Paulo (ACSP). Depois do
crescimento anual de 6,3% em
outubro, as consultas para ven-
das a prazo aumentaram só 0,3%
na primeira quinzena deste mês
em relação ao mesmo período
de 2011.

Nos negócios à vista, houve
queda 0,3% em novembro, nas
mesmas bases de comparação.
Em outubro, as consultas para
vendas à vista tinham crescido
1,6% em relação ao mesmo mês
do ano passado.

“As vendas estão empatadas.
Não estamos esperando nada de
novembro”, afirma o economis-
ta da ACSP, Emílio Alfieri, levan-

do em conta os resultados da pri-
meira quinzena deste mês e que
foi marcada pela emenda de fe-
riados.

Os lojistas de shoppings con-
firmam que os negócios ainda
não ganharam ritmo. “Os consu-
midores de shoppings viajaram
muito nos feriados e as com-
pras devem aumentar a partir
deste fim de semana com o rece-
bimento da primeira parcela do
13º salário”, diz o presidente da
Associação de Lojistas de Shop-
pings (Alshop), Nabil Sahyoun.
Levantamento preliminar da Al-
shop indica que as vendas da pri-
meira quinzena deste mês es-
tão entre 3% e 4% menores que
as do mesmo período de 2011.

A expectativa dos lojistas de
que as vendas se acelerem a par-
tir do próximo fim de semana
pode não se confirmar. Quase
um terço dos consumidores
(32,6%) relatou que pretende
usar esse dinheiro para quitar
dívidas, segundo pesquisa reali-
zada no mês passado com mil
pessoas pelo instituto de pes-
quisas Ipsos Public Affairs para
avaliar a confiança dos brasilei-
ros. Desde que essa questão foi
incluída na enquete em 2009, o
resultado deste ano é o maior
da série.

Liquidação. A liquidação relâm-
pago da sexta-feira passada, a
Black Friday, ajudou a movimen-
tar as vendas das lojas que parti-
ciparam do evento. Na rede gaú-
cha de móveis e eletrodomésti-
cos, a Lojas Colombo, as vendas
pela internet no Black Friday ba-
teram todos os recordes e regis-
traram faturamento quatro ve-
zes maior do que a marca históri-
ca da rede, em um único dia, in-
forma o diretor de vendas e mar-
keting, César Siqueira. Segundo
ele, houve um rescaldo da pro-
moção no sábado, quando a rede
faturou o dobro do que normal-
mente vende nesse dia.

Além das liquidações relâmpa-
go, o comércio popular não tem
do que reclamar por enquanto. A
rede de lojas Armarinhos Fer-
nando, com 3 das 16 lojas instala-
das na rua 25 de Março, já am-
pliou em 6,5% o faturamento nes-
te mês em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2011. A rede varejista é
especializada em brinquedos,
presentes e produtos sazonais.

“No nosso caso, o feriado só
agregou vendas”, diz o gerente
geral da matriz, Ondamar Ferrei-
ra. Ele explica que boa parte da
sua clientela é de lojistas do inte-
rior que aproveitaram os feria-
dos para ir às compras.

Fernanda Nunes / RIO

O consumidor está frustrado
com a recuperação da economia,
que não ocorre no ritmo espera-
do, revela a Sondagem de Expec-
tativas do Consumidor, divulga-
da ontem pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV). A queda de 1,4%
do Índice de Confiança do Con-
sumidor (ICC), que compõe a
sondagem, reflete cenário de
pessimismo com a capacidade
da economia de reagir à crise, ex-
plica a economista Viviane Seda,
do Instituto Brasileiro de Econo-
mia da FGV (Ibre/FGV).

Em novembro, a avaliação do
consumidor sobre a situação vol-
tou a cair (-0,7%), após dois me-

ses de alta, enquanto as expecta-
tivas para os próximos seis me-
ses ficaram ainda piores. O Índi-
ce de Expectativa (IE), que junto
com o Índice de Situação Atual
(ISA) forma o ICC, ficou negati-
vo em 1,9%, após retração de 1%
em outubro ante setembro.

“Historicamente, o índice es-
tá bastante acima da média. Mas
não era esperado que caísse no
fim do ano, período de emprego
temporário, compras de Natal e
renda extra”, destacou Viviane.

As projeções sobre a econo-
mia são ainda piores entre os en-
trevistados das faixas de renda
mais baixas. Para aqueles com
rendimento mensal de até R$ 2,1
mil, da faixa um, o ICC caiu 4,3%;
para as famílias com renda de R$
2,1 mil a R$ 4,8 mil, da faixa dois,
a queda foi de 2,1%. Para estes
dois grupos, pesam no orçamen-
to dívidas ainda não sanadas e a
perspectiva de que o mercado de
trabalho perde fôlego.

O dobro pela metade

Tivemos no caso da redução
do IPI uma Black Friday com
patrocínio governamental

Procon recebe mais
denúncias sobre
a Black Friday

Liquidação. Lojas que participaram da Black Friday, a liquidação relâmpago da sexta-feira, conseguiram impulsionar vendas

Economista adverte que
início de retomada pode
virar um ‘voo de galinha’
se investimento não
acompanhar consumo

JOSÉ PAULO
KUPFER

● Na mesma

0,3%
foi o acréscimo no volume de
consultas para vendas a prazo
recebido pela Associação
Comercial de São Paulo na 1ª
quinzena deste mês em relação
a igual período de 2011

4%
foi a queda anual registrada no
faturamento dos lojistas de
shoppings até 15 de novembro
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