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CAIORIBEIRO
Gerente Sênior do MercadoLivre Classificados

Para se ter uma ideia, hoje gasta-
mos, em média, 27 horas mensais on-
line, tanto a lazer quanto a trabalho.
Inclusive, já se foi o tempo em que a
escolha do carro a ser comprado se
dava apenas através de recomenda-
ções de conhecidos ou revendedo-
res. O estudo aponta que o volume
de buscas por palavras relacionadas
ao segmento automotivo teve um au-
mento de 30% em 2012. A pesquisa
mostra que, só no Brasil, mais de
50% das pessoas que estão interessa-
das em adquirir um carro buscaram
informações online.

Segundo dados levantados pelo
MercadoLivre Classificados, o ano
de 2012 foi bastante movimentado
na plataforma. A categoria de veícu-
los como um todo contou com um
aumento de 52% de anúncios com
relação ao ano anterior. Só carros te-
ve um crescimento de 60%. A pes-
quisa aponta ainda que o tempo de
compra de um automóvel gira em
torno de dois meses, pois a obten-
ção de um bem durável leva as pes-
soas a tomarem decisões mais ba-
seadas no racional do que no emo-
cional e, por meio da internet, o
consumidor pode pesquisar e com-
parar preços com calma, além de
conseguir informações sobre a mar-
ca e o modelo desejado pela expe-
riência de outros proprietários.

E para o mercado automotivo,
2013 promete ser um ano bastante
aquecido. Em 2012, o Brasil voltou a
ocupar o quarto lugar entre os maio-
res mercados de veículos do mundo,
atrás somente da China, Estados Uni-
dos e do Japão, segundo um estudo
da consultoria de mercados automo-
tivos Jato Dynamics. Com a venda de
3,6 milhões de carros, ante 3,4 mi-
lhões do ano anterior. E a tendência
é continuar nesse crescimento, prin-
cipalmente com o auxílio cada vez
maior dos sites de classificados.

Fato é que o acesso facilitado à in-
ternet e o aumento do número de
computadores nas casas dos brasilei-
ros contribuem cada vez mais para a
formação de um consumidor interes-
sado e ávido por informação. Uma
pesquisa anual realizada pelo Merca-
doLivre Classificados em parceria
com a Oh! Panel mostrou que 96%
dos consumidores que pretendem
comprar um carro recorrem à inter-
net para comparar preços antes da
aquisição do veículo e 95% deles
acessam a rede para pesquisar sobre
as marcas e os modelos.

Hoje, até o formato das concessio-
nárias passa por uma transforma-
ção, visto que o consumidor geral-
mente já chega até ela sabendo quais
os modelos que lhe interessam mais
e, que cabem no seu orçamento. En-
tão quando na loja física a negocia-
ção tende a ser muito mais objetiva e
decisiva, valendo mais do que nun-
ca, a experiência e relacionamento
proporcionados pelo vendedor.

O mercado tende a migrar cada
vez mais para as mídias online, po-
rém é fundamental saber como o
consumidor quer buscar e encontrar
os anúncios. Este é o desafio futuro
dos classificados na internet.

JULIOGOMESDEALMEIDA
Professor do Instituto de Economia

da Unicamp e Ex-Secretário de Política

Econômica do Ministério da Fazenda

ORealse valorizou eas políticaspa-
ra diminuircustos eampliaraproduti-
vidade tardaram. Em grande medida,
a maior inflação que o Brasil passou a
registrar tem também correspondên-
cia com essa mudança na renda e no
emprego da população. O maior con-
sumo não teve equivalência imediata
na disponibilidade de serviços,englo-
bando tanto serviços de pequena ou
média qualificação, como os serviços
de alta qualificação. Entre a elevação
do nível de demanda e a adequação
da oferta que nesse caso pressupõe
mudanças relevantes na distribuição
do emprego e na formação e treina-
mento da mão de obra, transcorre um
período relativamente longo no qual
a inflação se acelera. Vivenciamos es-
sa aceleração, agravada por uma ex-
cepcionalpressãodeaumentosdepre-
çosde alimentosentrefins doano pas-
sado e o início desse ano.

Pois bem, fato novo é o impacto es-
pecialmentepronunciadodamaiorin-
flação sobre a atividade da economia
doméstica.Comoosnovosconsumido-
res têm ainda um padrão de consumo
emqueogrupoalimentosépreponde-
rante e como o seu maior consumo de
serviços implica em gastos regulares
amparados ou não por contratos, o fa-
to é que agora a atividade de vários ra-
mos anteriormente beneficiados pelo
boom de consumo da chamada baixa

classemédiaacusafortereaçãonegati-
vanamedidaemqueosorçamentosfa-
miliares tiveram que ser revisados pa-
ra absorver o aumento de preços.

Assim, a produção industrial po-
deria ter tido desempenho bem mais
favorável no primeiro quadrimestre
se não fossem os revezes de setores
como alimentos, bebidas, indústria
farmacêutica, cosméticos e produ-
tos de higiene e limpeza. Cabe obser-
var que alguns desses ramos já tive-
ram melhora em abril, a exemplo de
alimentos e indústria farmacêutica.

O comércio varejista sofreu im-
pacto semelhante ou até proporcio-
nalmente mais pronunciado que a in-
dústria. Segundo os últimos dados,
as vendas reais acumuladas no ano
até abril cresceram 3% com relação
ao mesmo período de 2012, a mais
baixa taxa para períodos semelhan-
tes nos últimos dez anos, quando,
via de regra, os índices registravam
avanços de quase dois dígitos. Outra
ilustração: o movimento do varejo
de abril não avançou absolutamente
nada, tendo por base as vendas de de-
zembro de 2012. Preponderantemen-
te, esta virtual estagnação decorreu
do retrocesso de vendas em alimen-
tos e bebidas e, em menor propor-
ção, em móveis e eletrodomésticos.

Assim como na indústria, há si-
nais de que o comércio começa a re-
cuperar, porém não denotando que
repetirá a evolução de 8,4% do ano
anterior. Em abril relativamente a
março houve crescimento de 0,5%,
interrompendo resultados muito
ruins que perduravam desde novem-
bro do ano passado. As vendas de mó-
veis e eletrodomésticos voltaram a
crescer. Alimentos e bebidas conti-
nuaram caindo, mas muito menos
do que nos meses anteriores.

Amadurecimento no
mercado de veículos online

A influência da inflação e
o aumento do consumo

O acesso facilitado à
internet e o aumento do
número de computadores
nas casas dos brasileiros
contribuem cada vez mais
para a formação de um
consumidor interessado O maior consumo

não teve equivalência
imediata na
disponibilidade de
serviços, tanto em
serviços de pequena
qualificação, como de alta

Atualmente, com a expansão e diversificação do comércio
eletrônico, conseguimos comprar qualquer produto online,
inclusive veículos automotivos. O mundo virtual vem cres-
cendo exponencialmente e cada dia mais tem se tornado um
forte aliado do consumidor na hora da compra e venda de
qualquer produto. Uma prova disso é que hoje o Brasil possui
mais de 90 milhões de pessoas conectadas e de acordo com
uma pesquisa realizada pelo Google, somos líderes em perma-
nência na internet, passando Japão, Alemanha e os Estados.

O aumento do rendimento de base da população e a redistri-
buição da renda ocorrida nos últimos anos no Brasil estão por
trás de muitos dos processos que agora se explicitam, para o
bem ou para o mal. O mercado interno se expandiu, impulsio-
nando o crescimento econômico, e reduzindo para níveis mui-
tobaixosataxadedesemprego.Omercadodeconsumoamplia-
do teria também levado a indústria a níveis muito superiores de
produção,masogovernofalhouemnãoadequarapolíticacam-
bial às novas condições do mercado consumidor doméstico.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 jun. 2013, Mundo, p. 31.




