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Preços em alta

O casal Gisele e Júlio
César Camara é um
exemplo de consumi-

dores “malabaristas”. Para
enfrentar a alta da inflação,
eles fazem “ginástica” na ho-
ra que vão às compras.

Com duas filhas pequenas,
uma com nove e a outra com
dois anos de idade, eles não
abrem mão do iogurte, mas
reduziram os volumes com-
prados. “Antes levava para ca-
sa uma cartela com oito garra-
finhas pequenas e pagava R$
6. Agora compro dois frascos
grandes que rendem mais e
acabo gastando menos”, con-
ta Gisele, que é contadora e
tem 30 anos.

O refrigerante é outro exem-
plo de produto que a família cor-
tou as quantidades compradas,
mas não excluiu o item da lista
de supermercado. “Antes, tomá-
vamos Coca-Cola todos os dias.
Agora, só nos fins de semana”,
diz Júlio César. Também a fre-
quência do churrasco dimi-
nuiu.

“Determinado produto não
dá para substituir”, diz a farma-
cêutica Stephanie Vendramini
Bianco Duarte, de 23 anos, sol-
teira. Um exemplo é o arroz da
marca Prato Fino. Na sua casa,
onde mora com o pai e a mãe, a
quantidade comprada de arroz
diminuiu, mas a marca não mu-
dou. “Aumentamos o consumo

de macarrão”, exemplifica. No
caso do refrigerante, a saída foi
substituir o produto pelo refres-
co em pó.

Além de ajustar as quantida-
des compradas à nova realidade

de preços, Júlio César Camara,
de 31 anos, conta que mudou de
loja. Por comodidade e porque
os preços não eram tão diferen-
tes, antes ele fazia as compras
num supermercado perto de ca-

sa. Agora vai ao hipermercado,
onde encontra promoções.

Troca. “Estou mudando de su-
permercado”, conta a engenhei-
ra civil Lígia Valsecchi, de 37

anos, casada e mãe de Hele-
na, de oito meses. No passa-
do, ela fazia compras na loja
do Pão de Açúcar, que fica a
cinco minutos da sua casa.
Hoje ela vai a dois tipos de
lojas diferentes para econo-
mizar: o hipermercado e a far-
mácia.

Leite em pó para a filha,
por exemplo, ela só compra
na farmácia. “Pago R$ 34 pela
lata de leite na farmácia, en-
quanto no supermercado
custa R$ 42.” Lígia diz que
também fez um “pente-fino”
com a sua faxineira para ver
exatamente o que ela precisa
para fazer a limpeza da casa.
“Antes eu comprava produ-
tos caros de limpeza, mas des-
cobri que ela prefere usar ál-
cool.”

Além de rever a lista de pro-
dutos de limpeza, a engenhei-
ra reduziu as quantidades de
outros itens. Cerveja, por
exemplo, agora é só uma cai-
xinha. / M.C

IGP-DI acelera e chega
a 1,36% em setembro

O mercado financeiro caminha
em manada nas suas apostas so-
bre o destino dos juros básicos
da economia e a maioria ainda
vê 2013 terminando com a Selic
abaixo dos dois dígitos, a 9,75%
ao ano, número também refleti-
do nos juros futuros. Para a reu-
nião do Comitê de Política Mo-
netária (Copom) que termina
hoje é quase unânime a aposta
de que a Selic será elevada em
0,5 ponto porcentual.

De 80 instituições ouvidas pe-
lo AE Projeções, serviço especia-
lizado do Broadcast, na semana
passada, 79 apostavam na alta
de 0,5. Apenas uma, a NGO Cor-
retora, de Sidnei Nehme, apon-
tava para aumento de 0,75 pon-
to. Nehme diz, entretanto, que
não crê que o BC faça esse au-
mento de uma só tacada. “O go-
verno precisa estimular o in-

gresso de capital estrangeiro e
deveria fazer isso já nesse Co-
pom”, diz. Isso seria necessário
porque o dólar pode estar sen-
do artificialmente segurado
por um movimento de especula-
ção dos bancos, a quem interes-
sa que a moeda americana fique
na faixa dos R$ 2,20 pois estão
na ponta chamada “vendida”,
ou seja, apostando na queda do
dólar. Se de fato for um movi-
mento especulativo, quando
acabar poderá significar que,

sem um fluxo forte para o País,
logo o BC teria que aumentar as
vendas de dólares no mercado,
podendo ter que usar reservas.

O professor Emílio Garófalo
diz que não seria prudente o BC
ir contra a projeção que está tão
consensual para evitar sobres-
saltos e alta volatilidade. “Se su-
bir mais ou menos do que os 0,5
ponto esperado, o BC poderia
dar a impressão ou que a infla-
ção não está sob controle ou
que está relaxando demais.”

Nos negócios com juros fu-
turos na bolsa de valores, as
taxas também apontam para
uma Selic de apenas um dígi-
to neste fim de ano. Os con-
tratos para janeiro de 2014 fe-
charam a 9,44% ontem. Já os
de janeiro de 2015 apontam
para Selic de 10%. Em prazos
mais longos, como 2017, a ta-
xa apontava para 11%.

Mas algumas instituições
já informam a seus clientes
que os juros vão chegar aos
dois dígitos ainda em 2013.
Caso do Bradesco. De acordo
com relatório do departa-
mento econômico do banco,
o aumento será de 0,5 ponto
hoje, mas outros dois aumen-
tos serão realizados até o fim
do ano levando os juros a
10,25%. “Ainda que as proje-
ções apontem para uma con-
vergência lenta da inflação,
os patamares reportados são
bastante elevados e estão aci-
ma da inflação média dos últi-
mos anos, de 5,5%”, diz.

Pela pesquisa Focus é pos-
sível observar que o Brades-
co não está sozinho em suas
previsões. Nesta semana, a
média das apostas estava em
9,77% ao ano, mais alta que
os 9,75% da semana anterior
e que os 9,58% de agosto.
JOSETTE GOULART, FERNANDO

NAKAGAWA, MÁRCIO RODRIGUES.

Consenso no mercado é de que
Copom eleve juros para 9,5%

● Depois de o creme de leite e da
maionese deixarem de ser consi-
derados produtos supérfluos pa-
ra as classes de menor renda (D
e E), os próximos alvos de con-
quista na cesta de compras des-
se estrato da população brasilei-
ra já estão definidos: requeijão,
catchup, sobremesa em pó, suco
pronto e consumo de cerveja no
domicílio, aponta pesquisa da
Kantar Worldpanel. Nas contas
de Marcos Calliari, diretor-geral
da consultoria, se a economia
crescer entre 2% e 2,5% ao ano
nos próximos três a quatro anos,
esses itens serão incorporados à
lista de compra dessas classes.

Metade das famílias gasta mais que ganha
Pesquisas mostram que, apesar do endividamento elevado, famílias não deixam de comprar os produtos mais sofisticados
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A alta de 1,36% no Índice Geral
de Preços - Disponibilidade In-
terna (IGP-DI) de setembro re-
presentou uma aceleração de
0,9 ponto porcentual em rela-
ção a agosto, quando a taxa foi
de 0,46%. O forte impulso já era
esperado, mas deve ser o ponto
máximo neste ano, de acordo
com o superintendente adjun-
to de inflação da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), Salomão
Quadros. “Outubro vai ser um
mês de descompressão”, disse.

Já a taxa acumulada em 12 me-
ses, que ficou em 4,47% até se-
tembro, dá sinais de retomada
da trajetória ascendente.

“Nenhum índice vai se estabi-
lizar em 4%. A gente não vive
em um cenário com inflação
neste nível”, afirmou.

O Índice de Preços ao Consu-

midor (IPC), que compõe 30%
do IGP-DI, deve ir na contra-
mão do indicador cheio e inten-
sificar o ritmo de alta, com um
repasse mais contundente
(principalmente nos alimen-
tos) da desvalorização do câm-
bio, afirma Quadros.

“É um movimento que está se
formando agora, e provavel-
mente vai haver mais altas nos
próximos meses”, disse. Em se-
tembro, a elevação do IPC foi
de 0,3%, ante 0,2% em agosto.

No mês passado, contudo, o
principal impacto no IGP-DI
ainda veio dos preços no ataca-
do. O Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo (IPA) mais do que
triplicou o ritmo de elevação
em setembro, com uma taxa de
1,90%, ante 0,58% em agosto.

As matérias-primas brutas fo-
ram as principais responsáveis
por esse impulso. O preço da so-
ja em grão subiu 7,51%, ante
0,25% em agosto, em função do
clima desfavorável à colheita
nos Estados Unidos.

Mas a safra recorde deve ser
confirmada, derrubando os pre-
ços a partir de outubro, apostou
Quadros.

Márcia De Chiara

O comportamento do brasi-
leiro de não abrir mão do pa-
drão de consumo conquista-
do levou a uma situação inusi-
tada. Mais da metade dos do-
micílios (51%) gastou mais do
que ganhou em 2012, apesar
de a renda média das famílias
ter superado as despesas em
2%. Foi o segundo ano conse-
cutivo que a renda ultrapas-
sou o gasto e a fatia de famí-
lias com o orçamento com-
prometido continuou alta,
aponta pesquisa da Kantar
Worldpanel. Em 2011, 52%
das famílias estavam nessa
condição.

A perspectiva é que número
de domicílios com o orçamento
comprometido – e, portanto, en-
dividados – continue elevado.
Isso porque essas famílias não
deixaram de comprar alimen-
tos, bebidas e artigos de higiene
e limpeza mais sofisticados que
experimentaram nos últimos
anos. As famílias optaram por
cortar quantidades compradas,
diminuir as idas às lojas e até
trocar o local de compras para
preservar as conquistas.

Isso é o que revelam duas pes-
quisas que representam o uni-
verso de consumo de bens não
duráveis de 48 milhões domicí-
lios. Essas pesquisas são feitas
regularmente pelas consulto-
rias Nielsen e Kantar Worldpa-
nel. Apesar de os números se-
rem diferentes por questões de
metodologia, os resultados
apontam para a mesma direção,

“Agora o brasileiro busca
substituição de produtos em al-

gumas cestas, em outras man-
tém itens mas reduz volumes e,
no geral, está diversificando os
canais de compras”, afirma Ole-
gário Araújo, diretor de Atendi-
mento da Nielsen. “É um consu-
midor malabarista: vive na cor-
da bamba para manter o padrão
de compras com o orçamento
apertado.”

A ginástica para preservar o
que conquistou é nítida. No pri-
meiro semestre deste ano, as
quantidades consumidas de
uma cesta com 131 categorias de
alimentos, bebidas e artigos de
higiene e limpeza apurada pela
Nielsen caíram 2,6% em relação
a igual período de 2012. Apesar
da retração dos volumes, houve
aumento de 1,9% da cesta em

valor, já descontada a inflação
do período. Na pesquisa da Kan-
tar Worldpanel, o volume con-
sumido de um cesta com 78 ca-
tegorias cresceu 2% no primei-
ro semestre deste ano em rela-
ção a igual período de 2012 e em
valor houve um acréscimo de

11% no mesmo período, sem
descontar a inflação.

Na pesquisa da Nielsen, foi a
primeira vez desde 2003 que
houve queda nos volumes na
comparação anual, com aumen-
to real do gasto. Isso significa,
segundo Araújo, que o consumi-
dor não trocou a marca preferi-
da e líder por outra de segunda
linha. “Ele simplesmente com-
prou menos.” Esse movimento,
segundo ele, ocorreu nas cestas
de produtos de higiene e beleza
e em bebidas, isto é, em catego-
rias nas quais o consumidor en-
xerga mais valor no produto. Io-
gurte e condicionador para o ca-
belo são exemplos de produtos
nos quais houve essa mudança
no padrão de consumo.

Christine Pereira, diretora
Comercial da Kantar Worldpa-
nel, ressalta que 9 categorias
deixaram de ser tidas como su-
pérfluas entre 2008 e 2013, mes-
mo com o comprometimento
elevado do orçamento. São elas
creme de leite, extrato de toma-
te, molho de tomate, cereal tra-
dicional, tempero, absorvente
higiênico, leite em pó e maione-
se. Esses produtos foram com-
prados pelo menos uma vez por
70%dos lares nos últimos 12 me-
ses, especialmente entre as clas-
ses de menor renda (C, D e E).

Atacarejo. “Como o consumi-
dor não abre mão das compras,
ele optou por ser mais racio-
nal”, observa Christine. Isso sig-

nifica, por exemplo, diversifi-
car os locais de compras. Em
2001, por exemplo, 61% da po-
pulação fazia compras em mais
de três canais diferentes. Hoje
esse índice subiu para 84% na
média do País. Nas regiões me-
tropolitanas de São Paulo e do
Rio de Janeiro, o indicador atin-
giu 90%, com destaque para o
atacarejo, mistura de atacado
com varejo, e farmácias.

Segundo a Nielsen, no primei-
ro semestre de 2013 o varejo tra-
dicional teve retração nas quan-
tidades vendidas. Em compen-
sação, tanto as lojas de atacare-
jo como as farmácias amplia-
ram as quantidades vendidas
porque ofereceram preços me-
nores ante o varejo tradicional.

CONSUMIDOR NÃO
ABRE MÃO DE MARCA
Opção é reduzir volume de compras

Suco pronto agora
é o alvo da classe E

Indicador foi puxado
principalmente pelos
preços no atacado, mas,
segundo a FGV, tendência
agora é de desaceleração

BC decide hoje nova
taxa de juros e projeções
indicam que a Selic não
deve ultrapassar dois
dígitos este ano

Decisão. Tombini comanda reunião que deve elevar juro hoje

Sem troca. Há produtos que não é possível substituir, diz Stephanie Vendramini Duarte

● Conquista
“Hoje o consumidor
brasileiro é um malabarista:
vive na corda bamba para
manter o padrão de
consumo conquistado nos
últimos tempos com o
orçamento apertado atual.”
Olegário Araújo
DIRETOR DE ATENDIMENTO DA NIELSEN

● Consumidor reduz quantidades compradas de alimentos, bebidas e produtos de higiene e limpeza, mas preserva marcas 
e compra no atacado e nas farmácias (1º semestre de 2013 ante igual período de 2012)
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Variação das cestas de compras de 131 categorias

EM PORCENTAGEM EM PORCENTAGEM

Geral

Bebidas alcoólicas

Bebidas não alcoólicas

Higiene e beleza

Limpeza caseira

Mercearia doce

Mercearia salgada

Produtos perecíveis

-2,6

-4,7

-2,2

-0,8

2,8

0,3
0

QUANTIDADE VALOR*

-1,2
-0,7

-1,4

-3,0

1,9

2,6

0,5

1,5

2,6

2,2

Variação das quantidades vendidas por canal de vendas

Bar

Mercearia e padaria

Supermercado de vizinhança

Supermercados com 5 a 9 caixas

Supermercados com 10 a 19 caixas

Hipermercados

Farmácia e perfumarias

Atacarejo
0

-5,1

-2,4

-1,0

-2,1

-2,4

-2,3

0,7

3,7

*Descontada a inflação 

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 out. 2013, Economia & Negócios, p. B6.




