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Venda de carros e
comerciais leves subiu
9,58% no mês passado

Márcia De Chiara

Afetadas pelo aumento da infla-
ção e pelo endividamento ain-
da alto do consumidor, as ven-
das do comércio continuaram
estagnadas em maio, o melhor
mês para o varejo depois de de-
zembro, por causa do Dia das
Mães. No mês passado, o núme-
ro de consultas para venda a
prazo aumentou só 1,3% ante
igual mês de 2012 e, nas vendas
à vista, houve empate.

Os números constam do le-
vantamento da Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP),
baseado numa amostra de da-
dos de clientes da Boa Vista Ser-
viços, que administra o Serviço
Central de Proteção ao Crédi-
to. No acumulado deste ano
até maio, as vendas a prazo cres-

ceram 1,1% na comparação
anual e as vendas à vista aumen-
taram 0,9%. Até abril, os acrés-
cimos tinham sido de 1% e
1,2%, respectivamente. Na mé-
dia, houve desaceleração de 0,1
ponto porcentual nos índices

acumulados de abril para maio.
“O movimento do varejo é

compatível com o desempe-
nho do PIB”, afirma o presiden-
te da ACSP, Rogério Amato.
Ele espera alguma reação ao
longo do segundo semestre,
desde que o emprego seja man-
tido.

Calote. Na avaliação do econo-
mista da ACSP, Emílio Alfieri,

os resultados da pesquisa
mostram que o consumidor
freou as compras e decidiu
pagar as dívidas já contraí-
das que estão em atraso. No
mês passado, o número de
financiamentos inadimplen-
tes aumentou 1,5% na com-
paração anual e o volume de
dívidas em atraso renegocia-
das cresceu 4,5%.

O enfraquecimento das
vendas no varejo nos últi-
mos meses já afetou o hu-
mor dos varejistas. O Índice
de Confiança dos Empresá-
rios do Comércio, da Confe-
deração Nacional do Comér-
cio de Bens e Serviços, caiu
3,3% em maio, na compara-
ção com o mesmo mês de
2012. Foi a maior retração
nessa base de comparação
desde agosto de 2012. O indi-
cador vem registrando re-
sultados negativos na com-
paração anual por 12 meses
seguidos.

A perda de fôlego das ven-
das no varejo tem reflexos
na indústria. Em maio, pelo
4.º mês seguido, a atividade
da indústria desacelerou e o
ritmo de expansão atingiu o
menor nível em sete meses,
de acordo com a pesquisa Ín-
dice de Gerentes de Com-
pras (PMI, na sigla em in-
glês) do instituto Markit.

O indicador caiu para
50,4, em maio, ante 50,8 em
abril, mantendo-se pouco
acima da marca de 50 que se-
para o crescimento da con-
tração. / COM REUTERS

Fabrício de Castro

Após os fortes ganhos recentes,
que fizeram o dólar atingir o
maior nível em quatro anos em
relação ao real, a moeda ameri-
cana fechou ontem em queda
de 0,88% no mercado brasilei-
ro, cotada a R$ 2,1280.

A queda veio em sintonia
com o cenário externo. A divul-
gação de dados ruins de ativida-
de do setor industrial america-
no fez a dólar recuar em relação
ao euro, ao iene e às divisas com
elevada correlação com com-
modities, como o real.

Como o dólar subiu bastante
em relação à moeda brasileira
nas últimas semanas, os investi-
dores viram espaço para venda,
com lucro. Além disso, a pesqui-
sa de demanda por leilão de
swap tradicional (equivalente à
venda de dólares no mercado fu-
turo), realizada no fim da tarde

de sexta-feira pelo Banco Cen-
tral, contribuiu para o viés de
baixa da moeda americana.

Recuo. Pela manhã, o Institu-
to para Gestão de Oferta (ISM,
na sigla em inglês) informou
que o índice de atividade do se-
tor de manufatura dos Estados
Unidos caiu para 49,0 em maio,
de 50,7 em abril. A previsão dos
economistas era de avanço para
51,0. O dado abaixo de 50 indica
contração da atividade, após
cinco meses de expansão.

O número foi a senha para
que o dólar recuasse em relação

a outras moedas, em meio à lei-
tura de que a economia america-
na pode ainda não estar prepara-
da para a redução dos estímulos
por parte do Federal Reserve
(Fed, o banco central dos EUA).

“É só um ajuste técnico. Tive-

mos várias sessões seguidas de
alta e a semana passada foi atípi-
ca, com um dia de feriado no
Brasil e outro nos Estados Uni-
dos”, comentou Fernando Ber-
gallo, gerente de câmbio da
TOV Corretora. No Brasil, o dó-
lar havia subido ante o real por
cinco sessões seguidas, até fe-
char em queda ontem. “Mas
acho que essa queda, embora
possa animar quem está vendi-
do, não representa nenhuma
tendência”, disse Bergallo.

Um operador da mesa de câm-
bio de um grande banco cha-
mou a atenção para o fato de

que, mais cedo, a moeda ameri-
cana estivesse caindo em rela-
ção ao real em ritmo menor que
ante outras divisas no exterior.
“Foi um movimento especulati-
vo, com investidores querendo
saber se o BC de fato atuaria
com o dólar mais alto”, comen-
tou. À tarde, isso mudou. “Ha-
via uma resistência em um pata-
mar mais elevado, mas isso aca-
bou perdendo a força e voltou a
sobrar dólar no mercado”, co-
mentou.

Embora em segundo plano, a
possibilidade de atuação do BC
por meio de swap cambial tradi-
cional favoreceu a queda do dó-
lar, assim como o leilão de títu-
los cambiais do Banco Econômi-
co, marcado para hoje.

Apesar do Dia das Mães,
venda no varejo fica estagnada

Dólar recua após atingir maior valor em quatro anos

● Na primeira pesquisa Focus
do Banco Central após a divulga-
ção do Produto Interno Bruto
(PIB) do primeiro trimestre, os
analistas reduziram a previsão
de crescimento da economia em
2013 de 2,93% para 2,77%. Para
2014, recuou de 3,5% para 3,4%.
Entre janeiro e março, o PIB cres-
ceu 0,6% em relação ao último
trimestre do ano passado, o que
ficou abaixo das estimativas do
governo e do setor privado.

Os economistas consultados
também elevaram a previsão pa-
ra a taxa básica de juros (Selic)
no fim de 2013 de 8,25% para
8,5% ao ano. Na semana passa-
da, o Comitê de Política Monetá-
ria (Copom) decidiu acelerar o
ritmo de alta dos juros e elevou a
Selic de 7,5% para 8% ao ano.

Outro indicador alterado na
pesquisa foi a taxa de câmbio. Na
semana em que as cotações che-
garam a R$ 2,15, os analistas ele-
varam a previsão para o dólar no
fim de 2013 de R$ 2,03 para R$
2,05. Para o fim de 2014, a media-
na das estimativas passou de R$
2,07 para R$ 2,10.

Ontem, o Itaú Unibanco revi-
sou sua projeção de alta do PIB
de 2,8% para 2,4% para este ano
e de 3,3% para 2,8% para 2014.
A instituição elevou a estimativa
de crescimento para a formação
bruta de capital fixo, que mede o
desempenho dos investimentos.
Porém, o banco reduziu a expec-
tativa de crescimento do consu-
mo este ano. / EDUARDO CUCOLO
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Balança tem
pior saldo
em maio
desde 2002
No acumulado de janeiro a maio, déficit
chega a US$ 5,4 bi, recorde para o período

As vendas de veículos em maio,
incluindo caminhões e ônibus,
somaram 316,2 mil unidades,
com alta de 10% em relação ao
mesmo mês de 2012, mas que-
da de 5,2% em relação a abril.
No ano, o setor acumula cresci-
mento de 8,6%, para 1,48 mi-
lhão de unidades.

Em 2012, o setor teve fraco
desempenho em boa parte do
primeiro semestre, o que levou
o governo a reduzir o Imposto
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) no fim de maio. O be-
nefício está mantido parcial-
mente até o fim deste ano.

Somente em automóveis e
comerciais leves foram vendi-
das no mês passado 300,6 mil
unidades, alta de 9,58% ante
igual mês do ano passado e que-
da de 5,07% ante os números
de abril, segundo informou on-
tem a Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Auto-
motores (Fenabrave).

“O mercado está estável, e es-
sa queda nos emplacamentos
em maio pode ser atribuída ao
menor número de dias úteis
em relação a abril. Isso sem con-
tar que tivemos dois feriados
no mês, o que também influen-
cia, negativamente, os dias de
venda nas pontes dos feria-
dos”, disse o presidente da Fe-
nabrave, Flávio Meneghetti.

Somando motocicletas, im-
plementos rodoviários e má-
quinas agrícolas, o total de ven-
das em maio chegou a 460,2
mil unidades, baixa de 6% ante
abril e alta de 2,24% ante igual
mês de 2012. No ano, os licen-
ciamentos totais somaram 2,17
milhões de veículos, 1,12% aci-
ma de igual período de 2012.

Mercado reduz
previsão de alta do
PIB para 2,77%

Renata Veríssimo / BRASÍLIA

A balança comercial brasilei-
ra deu em maio os primeiros
sinais de recuperação, ao re-
gistrar o maior superávit
mensal deste ano, de US$ 760
milhões. Ainda assim, é o pior
maio desde 2002, quando o
saldo comercial foi de US$
384 milhões. No acumulado
de 2013, a balança registra dé-
ficit de US$ 5,4 bilhões, o pior
resultado da história para os
primeiros cinco meses do
ano. O resultado foi negativo
em janeiro, fevereiro e abril.

O resultado do ano é explica-
do por importações recordes e
queda nas exportações, sobretu-
do na balança comercial de pe-
tróleo e derivados. As vendas ex-
ternas no ano somam US$
93,291 bilhões, com média diá-
ria de US$ 905 milhões e queda
de 2,8% em relação ao mesmo
período de 2012. Por outro lado,
somam US$ 98,683 bilhões e
média diária de US$ 958,1 mi-
lhões, alta de 9,8% na compara-
ção com janeiro a maio do ano
passado.

Em maio, a entrada no merca-

do da atual safra agrícola deu
um impulso às exportações
que, pela primeira vez neste
ano, registraram média diária
acima de US$ 1 bilhão. As ven-
das externas de soja em maio
foram recorde histórico: 8 mi-
lhões de toneladas, que soma-
ram US$ 4,153 bilhões.

Recorde de importações. Ape-
sar do reforço dos produtos bá-
sicos, as vendas externas mos-
tram queda de 1,5% em relação à
média diária de maio de 2012,
enquanto que as importações
recordes para o mês mostram
expansão de 9%. As exporta-
ções somaram US$ 21,824 bi-
lhões e as importações alcança-
ram a cifra inédita para o mês de
US$ 21,064 bilhões.

A secretária de comércio exte-
rior do Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio
Exterior, Tatiana Prazeres, afir-
mou ontem que o resultado de
maio indica uma trajetória de
recuperação. Ela disse esperar
que a balança feche 2013 com
superávit comercial, porém
abaixo de 2012 (US$ 19,4 bi-
lhões) e com exportações no
mesmo patamar dos últimos
dois anos.

Registros. Segundo Tatiana, o
superávit no mês passado teria
sido melhor se não houvesse o
registro de US$ 1,1 bilhão de im-
portação de petróleo e deriva-
dos da Petrobrás de operações
realizadas no ano passado e re-
gistradas somente agora. “A par-
tir de agora, haverá um fluxo
normal das operações e não há
motivo para acreditar em novo
acúmulo.”

Desde janeiro, os dados de im-
portações estão inflados em
US$ 4,589 bilhões com o regis-
tro de operações da estatal fei-
tas em 2012. A balança comer-
cial de petróleo e derivados tem
sido decisiva no resultado ruim

do comércio exterior brasileiro
em 2013. Apesar do impacto ne-
gativo da crise internacional
nas vendas brasileiras, os dados
do MDIC mostram que a balan-
ça comercial seria superavitária
neste início de ano, excluindo

os dados do setor de combustí-
veis – crescimento de 3,7% em
relação ao ano passado, um no-
vo recorde para o período.

O déficit na balança de petró-
leo de janeiro a maio deste ano
foi de US$ 11,039 bilhões, resul-

tado de exportações de US$
8,289 bilhões e importações de
US$ 19,327 bilhões. De janeiro a
maio de 2011, esse déficit foi de
US$ 1,286 bilhão e, no mesmo
período de 2012, de US$ 1,892
bilhão.

Rombo. O déficit na balança de petróleo de janeiro a maio deste ano foi de US$ 11,039 bi

Com caminhões e ônibus,
alta foi de 10%; queda
de 5,07% em relação a
abril se deve ao menor
número de dias úteis
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● Cautela

� País tem segundo saldo positivo no comércio exterior em 2013

Evolução Saldo

LENTA RECUPERAÇÃO

EM MILHÕES DE DÓLARES
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● Crescimento

Negócios a prazo
avançaram só 1,3% e
venda à vista repetiu
desempenho de maio de
2012, segundo a ACSP

● Ganho
Apesar da queda de ontem, no
ano, o dólar acumula um ganho
de 4,06% em relação ao real. O
dólar futuro, para julho, fechou
ontem cotado a R$ 2,1360, em
queda de 0,9%.

Moeda americana fechou
em queda de 0,88% em
relação ao real, com
dados ruins dos EUA
e realização de lucro

“Não vamos dar números a
essas nossas expectativas,
que estão mantidas e são as
mesmas do início do ano.”
Tatiana Prazeres
SECRETÁRIA DO MINISTÉRIO DE

DESENVOLVIMENTO

1,48 milhão
é o total de veículos novos
vendidos no País até maio

8,6%
foi o crescimento das vendas
em relação ao mesmo período
do ano passado

� Variação no número de consultas em relação a igual período 
de 2012
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B6.
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