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Cautela no consumo indica Natal ‘morno’

TIMEWALKER VOYAGER UTC. | Onde quer que sua viagem o leve, 

acompanhe os diferentes fusos horários com este relógio. Segundo fuso sincronizado 

com o horário universal – Universal Time Coordinated (UTC), com mostrador 

24 horas e indicação dia/noite. Caixa em aço inoxidável 42mm, bezel  de titânio com 

acabamento acetinado. Feito à mão na Manufatura Montblanc em Le Locle, Suíça.

São Paulo: Cidade Jardim 11 3552 8000 | Oscar Freire 11 3068 8811

Higienópolis 11 3662 2525 | Morumbi 11 5184 0775 | Ibirapuera 11 5096 1714

Iguatemi 11 3032 4230 | Rio de Janeiro: 21 3252 2744 | Brasília: 61 3361 3051

Campinas: 19 3255 8922 | Curitiba: Crystal 41 3322 8716 | Batel 41 3026 3150

Anna Carolina Papp

Jussara e Catherine quase trope-
çavam ao andar com tantas sa-
colas pelos corredores do Shop-
ping Center Norte, zona norte
de São Paulo. Mãe e filha já ha-
viam passado por seis lojas, mas
ainda faltavam duas para matar
de vez a lista de presentes para
o fim do ano.

“Compramos sapatos, perfu-
mes, cremes, panetones... Ago-
ra faltam os brinquedos”, conta
Jussara Mugnaini, de 54 anos.
Apesar de acharem o movimen-
to deste ano maior do que no
ano passado e os preços razoá-
veis, as contadoras, que traba-
lham juntas, afirmam que não

estão mais tão consumistas co-
mo antes. “Agora só presentea-
mos a família e a ajudante lá de
casa, além do amigo-secreto da
empresa.”

Quatro professoras do ensi-
no fundamental – e grandes
amigas – resolveram fazer o
amigo-secreto no próprio
shopping, após um almoço.
Maíra Perondi ganhou uma
sandália e deu de presente um
kit de cosméticos e uma blusa.
Ela, no entanto, não ficou satis-
feita com os preços em sua
procura deste
ano. “Achei as
coisas muito
mais caras,
um absurdo.
No ano pas-
sado, ti-
nha kits
por R$ 40.
Hoje, não
tem esses
mais em

conta, só de R$ 80.”
A engenheira civil Carolina

Lupatin, de 34 anos, elogiou a
variedade dos produtos, mas
também achou os preços mais
salgados. “Por causa dos valo-
res altos, não é mais possível
dar só uma ‘lembrancinha’. Tu-
do acaba virando um presente
mesmo”, disse. “Os preços
equivalem à qualidade do pro-
duto, mas fica difícil. Tem de
procurar diversificar as opções
para conseguir atender todo

mundo.” Carolina havia passa-
do por sete lojas para com-
prar presentes para a famí-
lia. Para os filhos, já tinha da-

do o recado: “Desta vez, o
Papai Noel vai trazer

um presente só”.

Márcia De Chiara / SÃO PAULO
Idiana Tomazelli / RIO

Crédito mais caro, volta da in-
flação no varejo e a perda de
vigor da massa salarial de-
vem limitar o crescimento
das vendas do Natal deste
ano em 5%, segundo as proje-
ções da Confederação Nacio-
nal do Comércio (CNC).
Com isso, a expansão do volu-
me de vendas esperada para
este Natal será a menor desde
2004, quando o crescimento
foi de 4,3%, observou o econo-
mista da CNC, Fábio Bentes,
responsável pela projeção.

Do lado do consumidor, as ex-
pectativas para a melhor data
para o varejo realmente não são
animadoras. Se depender dele,
os gastos com presentes neste
final de 2013 serão menores que
em anos anteriores e chegarão
ao pior nível desde 2008, ano do
início da crise financeira global.

Além disso, com o crédito
contido e mais caro, os produ-
tos de maior valor, como ele-
troeletrônicos, perdem espaço
para roupas e calçados, que cus-
tam menos, segundo estimati-
va da Fundação Getulio Vargas
(FGV) com base em dados da
Sondagem do Consumidor de
novembro.

O levantamento, obtido com
exclusividade pelo Broadcast,
serviço em tempo real da Agên-
cia Estado, revela que o ânimo
do consumidor para compras
no Natal caiu 3,9% em relação a
2012, para 78 pontos. “O indica-
dor mostra desaceleração do
consumo nesse período natali-
no”, analisou a coordenadora
da pesquisa, a economista Vivia-
ne Seda.

Segundo a pesquisa da FGV,
34,2% dos consumidores pre-
tendem gastar menos do que
no ano passado. Essa fatia é um
pouco menor do que os 35,9%
observados em 2012. Mas o re-
sultado, que poderia ser inter-
pretado como um sinal positi-
vo, é pequeno perto do recuo
mais intenso na parcela dos
que pretendem gastar mais.
Em 2012, eles eram 17,2% dos
consumidores. Neste ano, eles
são 12,2%.

Uma das evidências de que o
consumo anda perdendo vigor
até mesmo no período natali-
no é que um número muito
maior de itens teve seus preços
reduzidos após a Black Friday
deste ano em relação ao mes-
mo evento do ano passado (ver
na página B3).

Ontem, depois de o Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) divulgar o resul-
tado da Pesquisa Mensal de Co-
mércio de outubro, com cresci-
mento do volume de vendas de
0,2% na comparação com se-
tembro, a CNC decidiu manter
a projeção de outubro de au-
mento do volume de vendas de
5% para este Natal.

Inflação. De acordo com Ben-
tes, a estimativa do Natal, que

começou em 4,5% em agosto,
foi elevada para 4,8% em setem-
bro e chegou a 5% em outubro,
por causa do arrefecimento da
inflação no varejo. Mas desde
outubro essa estimativa não foi
alterada e continua mantida em
5% porque já há sinais de avan-
ço da inflação no varejo.

“Os preços começaram a su-
bir”, observou Bentes. Em outu-
bro, por exemplo, o deflator im-
plícito da PMC, que é uma espé-
cie de indicador da inflação dos
produtos comercializados no
varejo, subiu 0,6%. Foi a maior
alta registrada pelo indicador
desde março (0,7%), quando a
inflação estava acelerada.

Na análise de Bentes, a acele-
ração da inflação no último tri-
mestre deste ano, já sinalizada
pelos índices que medem a va-
riação dos preços no varejo dos
produtos, é o principal fator
que deve atrapalhar o Natal.

Ele atribui essa pressão ao im-
pacto defasado da alta do dólar,
ocorrida no primeiro semestre
deste ano e que está aparecen-
do agora nos preços dos produ-
tos no varejo.

IPI e juros. Além da pressão in-
flacionária, o economista da
CNC ressaltou o impacto nega-
tivo nas vendas deste final de
ano em razão da volta gradual
do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) de geladei-
ra, fogão, lavadora e carro popu-
lar em relação a dezembro do
ano passado.

O imposto maior cobrado so-
bre esses itens encareceu esses
produtos. “O IPI não é mais o
mesmo”, lembrou o economis-
ta. Também os juros mais altos
nas linhas de crédito ao consu-

midor funcionam como um bre-
que nas vendas.

O último fator apontado pelo
economista que deve tirar o bri-
lho deste Natal é a perda de vi-
gor da massa salarial. Em outu-
bro, a massa salarial cresceu
1,4% em relação ao mesmo mês
de 2012, descontada a inflação.

Esse foi o pior resultado em
dois anos.

Produtos. Diante desse cená-
rio, os bens duráveis e depen-
dentes do crédito perdem espa-
ço neste Natal. Os eletroeletrô-
nicos são a opção de 5,4% dos
consumidores, enquanto os ele-

trodomésticos aparecem como
escolha de 0,5%, segundo a
FGV. Em 2012, esses porcen-
tuais eram de 7,5% e 0,6%, res-
pectivamente. “Esses itens es-
tão com preço maior e depen-
dem de prazo e de crédito, que
não são favoráveis neste mo-
mento”, disse Viviane, da FGV.

Varejo. Com crédito mais difícil e volta da inflação no varejo, consumidores mostram pouca disposição para aumentar gastos este
ano; pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que vendas devem crescer 5% no período, a menor expansão desde 2004
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● Retração

NATAL MAIS FRACO

Variação de vendas no Natal

*Projeção

● A expansão do volume de vendas esperada será a menor desde 2004
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Previsão do volume de vendas por setor
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Natal.
Jussara e

filha no
shopping

34,2%
dos consumidores pretendem
gastar menos com presentes es-
te ano em relação ao ano passa-
do, segundo pesquisa da FGV;
previsão da CNC é de crescimen-
to de 5% nas vendas desde ano

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
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B1.




