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Varejo cresce menos no Dia das Mães
Desaceleração do consumo, provocada pelo aumento da inflação, adia a retomada da economia de forma sustentada para 2º semestre

DESACELERAÇÃO
●

Variação no número de consultas para vendas no comércio
na semana do Dia das Mães em relação ao mesmo período
do ano anterior
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Saldão. O economista da
ACSP destaca que a maioria das
vendas para o Dia das Mães foi
de presentes pessoais, artigos
de vestuário e telefone celular,
com 52,7% das intenções de
compra, segundo pesquisa feita
pela entidade. Como esse itens
são de menor valor em relação
aoseletrodomésticoseeletrônicos, essa opção de compra pode
indicar um faturamento menor
das lojas neste ano.
De fato, o que se viu neste ano
foi uma situação inusitada.
Grandes varejistas de eletrodomésticoseeletrônicosanunciavamno sábado, véspera dadata,
um saldão de Dia das Mães.
Atémesmo osshoppings, que
concentram as lojas de vestuário,estãomenosotimistas.Aexpectativa da Associação de Lojistas de Shoppings (Alshop) é
que as vendas tenham crescido
6% este ano ante 9% em 2012.

*Expectativa
FONTES: SERASA EXPERIAN, BOA VISTA SERVIÇOS, ALSHOP, SPC BRASIL
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Quem comprar uma casa própria no programa Minha Casa,
Minha Vida deve receber um
cartão magnético, com limite
definido, para financiar a compra de eletrodomésticos básicos. O governo estuda estabelecer uma lista, possivelmente de
quatroprodutos,entreelesgeladeira e fogão, com especificações mínimas e preço máximo
para a compra do bem com recursos subsidiados pelo Tesouro Nacional.
Segundo fontes, o desenho
do programa será discutido hoje em reunião com a ministra
do Planejamento, Miriam Belchior, e representantes dos ministérios da Fazenda e das Cidades. Um esboço que sairá
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Roupas. Artigo de vestuário, cujo preço é menor ante o eletrônico, foi campeão de vendas
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‘Minha Casa’ terá cartão para
compra de eletrodomésticos
Modelo em estudo pelo
governo prevê limite de
gastos e uma lista de
quatro produtos, que deve
incluir fogão e geladeira

s

Naavaliação deAlmeida, o fator principal para o desempenho mediano das vendas deste
ano foi o aumento da inflação,
especialmente dos alimentos,
que corroeu a renda disponível.
A inadimplência, hoje estabilizada em níveis elevados, também era alta no ano passado,
lembra o economista. Em maio
de 2012, o índice de calote do
consumidor, medido pelo Banco Central, estava em 8,2% dos
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“Foi um bom resultado
de vendas, mas
um pouco abaixo do
esperado, que era um
crescimento de 5% em
relação a 2012.”
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Carlos Henrique De Almeida
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“A recuperação bem
sustentada não
aconteceu. O que era
esperado para este
semestre pode ocorrer só
no 4º trimestre e com um
ciclo de alta de juros.”
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● Expectativa

Três de quatro levantamentos de vendas do varejo feitos
na semana que antecedeu o
Dia das Mães mostram que o
desempenho do comércio desacelerou em relação ao mesmo período do ano passado.
Em 2013, as vendas cresceram entre 4,5% e 6% na comparaçãoanual. Em 2012, os aumentos tinham variado entre
5,7% e 9%. Apesar de ainda positiva, a menor taxa de crescimento do varejo adia a recuperação da atividade para o
segundo semestre.
“Arecuperaçãobemsustentada não aconteceu. O que era esperado para este semestre pode
ocorrer só no quarto trimestre
e ainda acompanhado de um ciclo de elevação das taxas de juros”,afirmaoeconomistadaSerasa Experian, Carlos Henrique
deAlmeida. Nas contas daSerasa, as consultas para vendas no
varejo nacional na semana de 6
a 12 maio deste ano cresceram
5,3% na comparação com período equivalente do ano passado.
Em 2012, o resultadoda semana
do Dia das Mães tinha sido bem
melhor: alta de 7,3% ante 2011.
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créditos a receber no segmento
de recursos livres. O índice de
inadimplência de março deste
ano, o último dado disponível,
estava em 7,6%.
ConcorrentedaSerasanosegmentodeinformaçõesfinanceiras,a BoaVistaServiços, queadministra o Serviço Central de
Proteção ao Crédito (SCPC),
também constatou desaceleração nas vendas na semana do
Dia das Mães. De acordo com as
consultas recebidas, o movimento do comércio na semana
que antecedeu a data cresceu
em2013,noPaís,4,5%nacomparação anual. No ano passado, o
acréscimo havia sido de 5,7%.
“Foi um bom resultado de
vendas, mas um pouco abaixo
do esperado, que era um crescimento de 5% em relação a
2012”,dizoeconomistadaAssociação Comercial de São Paulo
(ACSP), Emílio Alfieri. Ele também atribui o desempenho menor ao aumento da inflação e à
desaceleraçãodovarejonumcenário de elevação dos juros.
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Márcia De Chiara

Programa. Eletrodomésticos terão limite de preço definido
dessa reunião será levado à presidente Dilma Rousseff. O governo deve estabelecer uma taxa de juros de 5% ao ano para o
financiamento dos produtos.
A diferença entre a taxa, que
representa juros reais negativos, e os custos de mercado se-

rá financiada pelos cofres da
União.
A fixação de um preço máximo para o eletrodoméstico
que será adquirido servirá para
evitar que, diante de uma demanda nova – ainda há 2,2 milhões de moradias para serem

entregues até o fim de dezembro de 2014, dos quais 1,2 milhão já estão contratadas – os
fabricantes fiquem “tentados”
a elevar preços, segundo informou um integrante da equipe
econômica.
O governo trabalha para turbinar oMinha Casa, Minha Vida
ainda neste semestre. O risco
deumaaltadepreçosdoseletrodomésticos e móveis por causa
da abertura das linhas de crédito especiais é uma preocupação
daárea econômica, que procura
definir uma modelagem financeira que evite distorções de
preços no mercado.
Não será a primeira benesse
adicional do MCMV. A presidente Dilma Rousseff já prometeu melhorar a qualidade dos
imóveis,instalandopisosdemadeira, por exemplo. A intenção
do governo, segundo um interlocutordapresidente,seriaaprimorar constantemente o programa. Responsável por mais
de 1,4 milhão de empregos, o
MCMV também deve ajudar a
puxar votos.
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2,2 milhões

de moradias do Minha Casa, Minha Vida têm previsão de serem
entregues até dezembro de
2014, sendo que, desse total, 1,2
milhão de casas já foram contratadas

1,4 milhão

é o número de empregos
gerados pelo programa

faixa 1, que agrega mutuários
com renda mensal de até R$ 1,6
mil, representa cerca de 60% de
todas as moradias já entregues
pelo governo.
Segundo as fontes, o estoque
da indústria e sua capacidade
de atender o aumento da demandaestãoem análisepelogoverno, que avalia como fundamental uma negociação para
evitar riscos no modelo. Por isso a cautela do governo em fazer o anúncio do programa.

Lista. Os técnicos discutem

ainda se haverá uma lista única
para todas as faixas de renda do
programa ou se, eventualmente, produzirão um rol de escolhas,comprodutosepreços,para cada faixa de renda. Apenas a

MAIS NA WEB
Imóvel. Crédito
imobiliário cresce
15% no 1º tri
www.estadao.com.br/e/credito

País deve elevar a taxa
de investimento para
22% do PIB e buscar
oportunidade na crise
global, diz ex-ministro
Mariana Durão
Vinicius Neder / RIO

O ex-ministro do Planejamento, João Paulo dos Reis Velloso,
defendeu na abertura do XXV
FórumNacional,no Rio,umnovo ajuste estrutural no País, elevando a taxa de investimento

versidades federais); transição
para a economia do conhecimento; avanço tecnológico e
fim das barreiras de exportação
à indústria; inovação na cadeia
produtiva; e mobilização pela
competitividade.
O ex-ministro e idealizador
do fórum destacou a importância de um salto na logística e infraestrutura nacional, no momento em que o governo aguarda a aprovação da MP dos Portos no Congresso. Reis Velloso
frisouaimportânciadehavertaxas internas de retorno (TIR)
atrativas ao setor privado nas

Guilherme Waltenberg

O índice de endividamento das
famílias paulistanas aumentou
5,1 pontos porcentuais em abril
na comparação com março,
atingindo 57,1% dos entrevistadosparaaPesquisadeEndividamentoeInadimplênciadoConsumidor, divulgada ontem pela
Federação do Comércio de
Bens,Serviços e Turismo do Estadode SãoPaulo(FecomércioSP). Na comparação com abril
do ano passado, o índice subiu
6,5 pontos porcentuais, já que
na época o nível de algum comprometimento da renda atingia
50,6% das famílias. Esse foi o
quarto aumento seguido.
DeacordocomaFecomércioSP, essa alta é consequência da
inflação registrada no período e
da tentativa das famílias de
manterem o mesmo nível de
consumo. “A alta no endividamentodemonstraqueaaceleração dos preços, principalmente
dosalimentos, começaaimpactar negativamente na renda das
famílias paulistanas”, avaliou a
entidade em nota.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 maio 2013, Economia & Negócios, p. B6.

Reis Velloso defende novo ajuste estrutural no País
para 22% do Produto Interno
Bruto (PIB) e transformando o
atual cenário de crise econômica global em oportunidades.
Segundo o ex-ministro, o
País já fez isso no período da
Grande Depressão dos anos
1930enareaçãoàcrisedopetróleo, a partir de 1973. “Estamos
em outro momento em que devemos transformar crise em
oportunidade, por causa desse
‘Pibinho’ que temos hoje.”
A proposta se baseia em cinco pilares: transformação da
educação (com um novo modelo de financiamento para uni-

Endividamento
atinge 57,1%
dos paulistanos
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Logística. ‘O País agora acordou para isso’, diz Reis Velloso

concessões de rodovias, ferrovias e portos.
“O Brasil agora acordou para
isso,porquenossainfraestrutura de logística estava uma calamidade, mas é preciso que, em
se fazendo concessões, se dê
boa remuneração para quem fica com elas, se não, não vai funcionar”, afirmou Reis Velloso.
Segundo Reis Velloso, entre
os fundamentos macroeconômicos para estabelecer um processo de desenvolvimento no
Brasil está o trinômio câmbioinflação-ajustefiscalpermanente. Além disso, o ex-ministro
aponta que a meta da taxa de
investimento deve saltar dos
atuais 17% a 18% do PIB, para
22% a partir de 2015.

