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● Indicadores financeiros do consumidor que sinalizam maior cautela

PÉ ATRÁS

Demanda por crédito Inadimplência
INDICADOR SERASA EXPERIAN DEMANDA DO CONSUMIDOR POR 
CRÉDITO, EM NÚMERO ÍNDICE; MÉDIA 2008 = 100

INDICADOR SERASA EXPERIAN DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR SEM 
AJUSTE SAZONAL, EM NÚMERO ÍNDICE; MÉDIA 2009 = 100
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● Além das incertezas que exis-
tem em relação aos principais
indicadores da economia para o
ano que vem, e que atrapalham a
estratégia do varejo de esticar
prazos de pagamento, as redes
varejistas hoje estão pressiona-
das por altas de custos que impe-
dem esse movimento. “Existe
uma boa história de aumento de
custos”, observa o economista

da Serasa Experian, Luiz Rabi.
Entre os custos que subiram, ele
aponta estoques e preço da mão
de obra, cujo uso é intensivo no
varejo. “Com os custos subindo,
quando o varejista faz um alonga-
mento de prazo por conta pró-
pria, talvez ele não tenha mar-
gem para absorver.”

Pesquisa feita a pedido do ‘Es-
tado’ pela Economática, empre-
sa de informações financeiras,
mostra que, no resultado consoli-
dado até setembro, de 18 redes
varejistas de capital aberto, hou-
ve queda em 8 delas em relação
a igual período de 2012./ M.C.

Cenário incerto de
2014 aumenta a
cautela no varejo
Ao contrário de períodos recentes, consumidor pretende poupar
mais e lojas não se arriscam em alongar prazos neste fim ano

Custos em alta
impedem aumento
de prazos no varejo

● Luz amarela
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Palestrante fala sobre o papel da 
mulher nas entidades de classe

O CRECISP informa que todos os seus cursos e palestras são totalmente gratuitos a todos os correto-
res de imóveis do Estado de S. Paulo. O Conselho, bem como todos os seus representantes, não patro-
cinam ou apoiam nenhuma iniciativa que envolva custos aos profissionais inscritos nesta autarquia.

No dia 13 de novembro, a 
advogada e diretora da OAB, 
Tallulah Kobayashi de An-
drade de Carvalho esteve no 
CRECISP e falou às corretoras 
de imóveis e colaboradoras 
do Conselho Regional sobre 
a questão das mulheres nas 
entidades de classe.

O objetivo do evento foi 
incentivar as mulheres que 
atuam direta ou indiretamente 
nas entidades de classe a atin-
girem suas metas,  através da 
participação na vida política 
e em diversos assuntos que 
fazem parte do cotidiano.

“Acho que existe um di-
ferencial em  determinadas  
mulheres, algumas  caracte-
rísticas que podem ajudá-las,  

mas a timidez, por exemplo, 
pode interferir. Penso, ainda, 
que muitas não acreditam em 
sua própria capacidade, então 
temos que nos ombrear com os 
homens e mostrar que temos 
capacidade para tanto. 

“Se hoje temos uma pre-

sidente ‘Dilma Rousseff’ no 
Brasil  podemos chegar em 
qualquer lugar. Acredito tam-
bém na honestidade do sexo 
feminino. As mulheres são 
muito sérias e têm mais ver-
gonha de serem acusadas 
injustamente.”

CRECISP participa de mais uma 
rodada de conciliações

Antecipando-se à Semana 
Nacional de Conciliação, que  
ocorrerá de 2 a 6 de dezembro, o 
CRECISP participou de mais um 
mutirão de conciliações, de 11 a 
14 de novembro, com o intuito de 
conduzir as partes envolvidas a um 
acordo amigável evitando longas 
pendências em juízo.

Durante quatro dias, a conver-
sa e as negociações foram a tônica, 
completando mais um ciclo inicia-
do em janeiro pelo Conselho em 
conjunto com o Tribunal Regional 
Federal - TRF3. Ao longo de 2013, 

foram relacionados até agora cerca 
de 4600 processos, o que corres-
ponde a cerca de 2500 pessoas. 
As audiências ocorreram em São 
Paulo (mensalmente), Campinas, 
Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba, 
São José dos Campos, Taubaté, 
Bauru, São Carlos, Piracicaba, 
Presidente Prudente e Araçatuba 
e, até dezembro, incluirão ainda 
Guarulhos, Americana e São José 
do Rio Preto.

Os resultados têm sido muito 
promissores e, dos que compa-
recem à convocação, a média de 

acordos foi de 75%.
 E com uma divulgação mais 

intensa da realização das con-
ciliações, muitas pessoas têm 
espontaneamente procurado esta 
via como solução alternativa para 
quitação de seus débitos. 

Outra preocupação do CRE-
CISP foi com a preparação da 
equipe. Foram realizadas reuni-
ões preparatórias antes de cada 
mutirão de conciliação, o que se 
refletiu diretamente na qualidade
do atendimento ao corretor em 
audiência.

Diretor da Embraesp participa da Quarta Nobre
Realizada há quase 10 

anos, a Quarta Nobre do CRE-
CISP já se tornou um even-
to consagrado no segmento 
imobiliário. A cada semana, 
o Conselho convida especia-

listas para falar sobre assuntos 
de interesse dos corretores de 
imóveis e na última edição, o 
diretor da Embraesp, Luiz Paulo 
Pompeia, subiu à tribuna para 
transmitir seus conhecimentos 

aos profissionais.
Pompeia abordou o merca-

do de lançamentos na Região 
Metropolitana de São Paulo, 
traçando um panorama dos úl-
timos 10 anos desse segmento.

Márcia De Chiara

A menos de um mês e meio do
Natal, o que se vê, por enquan-
to, é um comportamento atí-
pico de comerciantes e consu-
midores. Redes varejistas
não alongaram os prazos de
pagamento dos financiamen-
tos para que a prestação “se
encaixe” no orçamento do
brasileiro. Enfatizam, po-
rém, o desconto no pagamen-
to à vista. Esticar prazo e jo-
gar a primeira prestação para
o ano seguinte foram práti-
cas comuns recentemente, so-
bretudo em momentos de ju-
ros em alta, como o atual.

O consumidor, por sua vez,
aproveitou os feirões de renego-
ciação de dívidas, que ocorre-
ram durante o ano todo. Mas o
inadimplente que limpou o no-
me não tem intenção de cair no-
vamente na farra do consumo.
Pesquisas mostram que cres-
ceu significativamente, em rela-
ção a anos anteriores, a fatia da-
queles que pretendem usar a pri-
meira parcela do 13.º salário pa-
ra poupar. A intenção de gastar
essa renda extra para ir às com-
pras ou quitar dívidas também
é menor em relação a 2012. Eco-
nomistas atribuem a mudança

de comportamento de varejis-
tas e consumidores às incerte-
zas que rondam a economia no
ano que vem.

“Se não houvesse preocupa-
ção dos agentes econômicos
em relação a 2014, os prazos de
pagamento dos financiamen-
tos já estariam sendo estica-
dos”, lembra Miguel Ribeiro de
Oliveira, diretor da Anefac, as-
sociação que reúne executivos
de finanças. Mensalmente, a
Anefac pesquisa prazos e taxas
de juros cobradas do consumi-
dor. Apesar de a taxa média de
juros ter subido desde abril e en-
cerrado outubro em 5,56% ao
mês, os prazos máximos e mé-
dios dos financiamentos fica-
ram parados nesse período.

Para o economista-chefe da
Acrefi, associação que reúne as
financeiras, Nicola Tingas, a
cautela de consumidores e em-
presas existe porque há muitas
incertezas. Para o consumidor,
há, segundo ele, um claro esgo-
tamento do ciclo de crédito. “O
poder aquisitivo do brasileiro
está restrito”, observa.

Inflação e renda. Essa restri-
ção do consumidor, segundo
Tingas, é resultado da combina-
ção de vários fatores negativos.
“Não existem acréscimos de
renda significativos.” Nas con-
tas do diretor de pesquisa eco-
nômica da GO Associados, Fa-
bio Silveira, a massa real de ren-
dimentos, que cresceu 6,6% ao

ano entre 2010 e 2012, deve au-
mentar 2,5% este ano e 1,4% em
2014. Esse é um dos motivos
apontados por Silveira para que
o comércio não tenha um impul-
so significativo.

Tingas, da Acrefi, destaca que
a inflação pressionada, na casa

de 6% ao ano, “come” a renda.
Ele acrescenta que, apesar de
ter recuado, o nível de endivida-
mento do consumidor ainda é
alto e afeta as compras.

Esse cenário de cautela por
parte do consumidor já se tradu-
ziu em números. Pesquisa da
Confederação Nacional dos
Transportes (CNT) deste mês
com cerca de 2 mil pessoas em
cinco regiões do País revela
quais são os focos de preocupa-
ção dos brasileiros: 73,4% dos
entrevistados estão muito preo-
cupados com custo de vida;
63,4% com as dívidas pessoais; e
59,6% com o risco de perder o
emprego. Em menor escala apa-
recem preocupações com a alta
do dólar (38,3%) e com o cresci-

mento da economia (44,1%).

Ajuste. Na avaliação de Tin-
gas, da Acrefi, há um ajuste em
curso entre consumidores e em-
presas (indústrias e redes vare-
jistas). Os estoques excessivos
acumulados na média da indús-
tria, por exemplo, caíram no
mês passado pela primeira vez
desde maio, mas ainda são altos
em segmentos importantes: in-
dústria mecânica, material de
transporte e têxtil, segundo
Sondagem Conjuntural da In-
dústria de Transformação da
FGV. Na opinião do economis-
ta, esta limpeza de estoques,
que deve continuar em 2014, de-
ve criar bases mais sólidas para
o crescimento em 2015.

“Se não houvesse
preocupação em
relação a 2014,
os prazos de
pagamento dos
financiamentos já estariam
sendo esticados.”
Miguel Ribeiro de Oliveira
DIRETOR DA ANEFAC
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 nov. 2013, Economia & Negócios, p. B4.




