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Diferentemente do que consta na reportagem

de capa “HTS quer garantir ordem e

segurança nos portos”, publicada em 18/4/2013,

o executivo da HTS que aparece na foto

é Maxwell Rodrigues, vice-presidente

da Ergos e não Alex Mendes, presidente

da Ergos, como está no texto.

O varejo brasileiro cresceu nos últimos anos a taxas muito altas —
via de regra superiores a 8% em termos reais —, mas pode estar
mudando seu patamar de expansão. Em fevereiro deste ano não
só houve queda de 0,4% na comparação com janeiro, como este
retrocesso envolveu todos os seus principais segmentos, ou seja,
alimentos e bebidas, vestuário e calçados, móveis e eletrodomésti-
cos, lojas de departamento e ainda combustíveis. Frente a feverei-
ro do ano passado houve também queda, no caso, de 0,2%, a pri-
meira desde novembro de 2003. Esses números não devem ser in-
terpretados como indicadores de uma reviravolta em direção a
um ciclo de declínio das vendas do comércio. No entanto, podem
sinalizar uma trajetória de menor intensidade de crescimento no
futuro próximo. No acumulado de janeiro-fevereiro do corrente
ano com relação ao mesmo período de 2012 o aumento real de
vendas chegou a 2,9%, um índice bem menor do que 8,4% alcan-
çado no ano passado. As melhores projeções para 2013 indica-
riam, a nosso ver, um percentual como 5% a 6%, o qual, embora
seja bem inferior ao padrão médio desde 2004, ainda assim deixa-
ria o Brasil na confortável situação de desfrutar de um dos mais
dinâmicos mercados de consumo de todo o mundo na atualidade.

Sem dúvida, a aceleração inflacionária no final do ano passado
e início deste ano pesou no orçamento do brasileiro e pode ser des-
tacada como a causa particular mais relevante para o desempe-
nho adverso do varejo em fevereiro. Tal aceleração, embora te-
nha sido liderada por fatores tópicos ou sazonais relacionados ao
grupo de alimentação, foi generalizado, o que restringiu as estra-
tégias de defesa da população diante de um quadro repentina-
mente mais adverso para os preços. O IPCA referente a março já
mostra mudança na maioria dos itens que compõem o orçamento
familiar, a exemplo de serviços, o que se for confirmado beneficia-
rá a recomposição de renda dos consumidores, favorecendo o va-
rejo. Isto pode aliviar a pressão inflacionária futura, mas um ou-
tro fator pode estar entrando em cena afetando negativamente o
varejo. O ciclo de consumo desencadeado pela redistribuição de
renda alcançou recentemente os serviços mais especializados. A
demanda desses serviços implica em gastos continuados defini-
dos ou não em contrato, levando a um maior comprometimento
de renda familiar. Não estamos falando apenas dos maiores dis-
pêndios em serviços de telefonia, comunicações e informática,
mas também em planos de saúde, TV a cabo e turismo e viagens.

O Banco Central vem acompanhando o comprometimento
de renda das famílias com suas dívidas junto ao sistema finan-
ceiro, o qual tem mostrado tendência de queda desde o ano pas-
sado. O ponto destacado aqui é outro. Trata-se da maior desti-
nação da renda para serviços que, na prática, corresponde ao
gasto de quantias regulares, o que pode estar começando a limi-
tar a demanda de bens por parte da população. A propósito, os
dados do comércio varejista coletados pelo IBGE cobrem as ven-
das de bens e não as transações com serviços. ■

O bom desempenho apresentado pelo Google na semana passada

desenha uma tendência de alta para suas ações , passando de menos

de US$ 800 hoje para cerca de US$ 900, dizem analistas. ➥ P24

Ações do Google em alta

O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1

continuará acontecendo em Interlagos,

em São Paulo. A decisão veio depois de

Haddad prometer ao dirigente Bernie

Ecclestone que o local será reformado.

A Ford Brasil foi multada pelo Ministério da

Justiça que considerou que o anúncio do veículo

induzia ao erro por omitir a necessidade da

CarteiraNacional de Habilitação na categoria C -

especial, para dirigir o veículo.

Campanha da caminhonete Ford F-250 Super Duty
Multa de R$ 165,36 mil por propaganda enganosa

O departamento de Justiça dos Estados Unidos e a cervejaria

fecharam acordo sobre os termos que permitirão a comprar dos 50%

restantesdo grupo mexicano Modelo, por US$ 20,1 bilhões. ➥ P17

Avanço

JULIO GOMES DE ALMEIDA
Professor da Unicamp e

ex-secretário de política econômica

do Ministério da Fazenda

Fernando Haddad
Prefeito de São Paulo

CARTAS OPINIÃO

Inbev paga US$ 20 bi por 50% da Modelo

Entendo que o Brasil deve virar-se um pouco

mais para a malha ferroviária defasada há

muito tempo. A ferrovia vai ajudar a melhorar

o custo Brasil. Há tanto dinheiro gasto sem

qualquer retorno, portanto, a ferrovia e

o Brasil merecem um pouco mais de atenção.

(“Malha ferroviária precisa dobrar para

suprir demanda — publicado em 19/4/2013)

Emídio Pereira Nobre

São Bernardo do Campo (SP)

Eu acho o investimento do governo federal

modesto demais. Acho que deveria e poderia

investir muito mais, uma vez que a malha

ferroviária é de longe uma das alternativas mais

eficientes para a logística brasileira de transporte

de toda a riqueza nacional. Mas é um começo!

Alexandre Ferreira de Lima

Ribeirão Pires (SP)

Infelizmente, o Brasil é um país que anda

na contramão. Enquanto na Europa se investe

maciçamente em ferrovias, aqui se investe

em rodovias. Com isso, encarecem o frete e,

consequentemente, o custo final dos produtos,

sem falar na poluição e desmatamento efetuados.

Renato Luiz Bragato

São Vicente (SP)

Espero ver o dia em que Maluf seja punido de fato

e os valores desviados sejam enfim ressarcidos,

“ícone” da corrupção e impunidade no Brasil.

Quando a justiça for feita, servirá de exemplo

para todo povo brasileiro, a justiça tarda mas

não falha... (“Ao barrar operação de Maluf,

CVM deu lição de ética” publicado em 18/4/2013)

Sergio Kawaguchi

Presidente Prudente (SP)

Inflação, comprometimento
de renda e o varejo
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Este aplicativo promete

facilitar, e muito, a vida dos

apreciadores da Rio Boat Show.

Ele fornece todas as orientações

do evento. Com um toque

você tem acesso à lista de

expositores, localização de

cada estande, informações

sobre os serviços disponíveis ao

público no local, programação

de palestras, e ainda notícias

sobre o evento, além de

obter fotos da exposição.

Retrocesso
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Com este aplicativo você pode

monitorar até 18 esportes e

compartilhar com seus amigos

fotos e treinos. Entre as atividades

cadastradas estão o ciclismo e o

golfe. Com GPS e internet você

pode ter registros e gráficos para

acompanhar seu desempenho.

Ao mesmo tempo em que

pratica esportes e registra as

informações é possível trocar

de música sem sair do aplicativo

e enviar fotos diversas.

Boat Show Eventos
Você gosta de ter sempre à

mão informações sobre a saúde

de seu pet? Este aplicativo

permite ter tudo anotado, visitas

ao veterinário, peso, alergias,

vacinas. Também é possível

controlar dosagens de

remédios e horários. O sistema

permite cadastrar vários

veterinários que atendem

seus pets ou encontrar o

profissional que estiver mais

próximo de sua localização.

O ciclo de consumo desencadeado
pela redistribuição de renda alcançou
os serviços mais especializados

conectado@brasileconomico.com.br
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Grátis
iPhone, iPad,Android

Sports Tracker

Grátis
iPhone, iPad

Pet Phone

US$2,99
iPhone, iPad
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. 2.




