
Exportações e consumo
estão salvando a indústria

Mulheres são 55,5%
da força de trabalho
Índice apurado na Grande SP pela Seade
em 2004 bate o recorde de 2003, de 55,1%

Classes D e E voltam a comprar supérfluos
No ano passado, 3,2 milhões de lares compraram produtos de fora da cesta básica

CRESCIMENTO

Carlos Franco

O crescimento da economia
em 2004 teve um impacto posi-
tivo para o segmento de bens
de consumo não duráveis,
com a maioria dos lares abrin-
do as portas das geladeiras e
das prateleiras para o que, em
2003, foi posto de lado, com a
pecha de supérfluo. A conclu-
são é de estudo do LatinPanel,
maior instituto de pesquisa de
consumo domiciliar da Améri-
ca Latina, que reúne Ibope,
TNS e NPD.

O estudo revela que 3,2 mi-
lhões de lares voltaram a com-
prar produtos supérfluos (não
incluídos na cesta básica) ao
longo de 2004, consolidando
crescimento de 9 pontos por-
centuais de penetração em rela-
ção a 2003 na média de todas
as faixas de renda, com maior
destaque para as mais baixas.

Os dados, que representam
82% da população brasileira e
86% do potencial de consu-
mo, mostram que a retomada
do consumo foi mais intensa
nas classes D e E. Ana Cláu-
dia Fioratti, diretora comer-
cial do LatinPanel no Brasil,
sublinha que, do total de lares

que voltaram a consumir su-
pérfluos, entre os quais ce-
reais matinais, bebidas a base
de soja, suco pronto para be-
ber e iogurte, 2,2 milhões de
lares são das classes D e E.
São esses que corresponderam
ao crescimento de 13 pontos
porcentuais na base. Esse fenô-
meno foi verificado na classe
C, em menor escala.

“Isso mostra que o aumento
de renda durante o ano, por
meio do crescimento da massa
salarial, foi canalizado para os
bens de consumo não durá-
veis. E revelam também que
as classes C, D e E voltaram
às compras com a melhora na
economia”, diz Ana. “O que é
fundamental para as indús-
trias, uma vez que as três clas-

ses juntas representam 71%
do consumo no País”, acres-
centa.

São muitos os produtos
que fazem parte da lista dos
supérfluos, mas os princi-
pais destaques, além dos
mencionados por Ana, são:
massa instantânea, cerveja,
creme de leite, salgadinhos
semiprontos, pós-xampus,
amaciantes de roupa, deso-
dorantes, deocolônia e tintu-
ras para cabelo.

O Latin Panel aponta ain-
da que o gasto médio do bra-
sileiro cresceu 4% no ano
passado, aí incluídos tam-
bém os produtos da cesta bá-
sica. O tíquete médio das
compras – o valor deixado
nos caixas do varejo – au-
mentou 3%, mas o brasilei-
ro, diz Ana, não faz mais as
famosas compras de mês.

“O consumidor não tem
mais o hábito de estocar ali-
mentos, ao contrário procu-
ra promoções e busca tam-
bém novos canais de venda,
a exemplo de farmácias e
mercearias”. O consumo do
supérfluo também está rela-
cionado a maior oferta de
marcas de produtos nas pra-
teleiras, disputando a sua
preferência.●

Preocupação com desemprego
cresce e vontade de consumir cai
Queda da confiança do consumidor ainda é leve e pode estar ligada à alta dos juros

RETOMADA – Consumidor voltou a comprar iogurtes e bebidas lácteas

OTIMISMO EM QUEDA

Evolução das expectativas do consumidor nos últimos 9 meses (%)

Fonte: FGV ArtEstado
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Jacqueline Farid
RIO

A trajetória de alta dos juros bási-
cos a partir de setembro de 2004
não só ajudou na perda de ritmo
da atividade industrial no último
trimestre de 2004, como contri-
buiu para manter, neste início de
ano, o setor desacelerado em rela-
ção à média do ano passado. A
análise é de economistas da Con-
federação Nacional da Indústria
(CNI) e do Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Indus-
trial (Iedi), para quem a desacele-
ração não é maior por causa das
exportações e docrescimento gra-
dual da demanda interna.

Eles avaliam que a desacelera-
ção do setor e dos investimentos
apurada nos resultados do Produ-
to Interno Bruto (PIB) no 4.º tri-
mestre de 2004 já embute efeitos
da alta dos juros. “O aumento da
demanda interna e o bom desem-
penho das exportações estão le-
vandoaprodução industrial a con-
tinuar crescendo, apesar do juro,
mas em ritmo bem menor”, diz o
economista Paulo Mol, da CNI.

“Não houve impacto tão forte
dos juros no último trimestre, mas
houve impacto. A indústria já vi-
nha desacelerando, o Banco Cen-
tral poderia ter esperado um pou-
co (para aumentar a Selic)”, ava-
lia o diretor-executivo do Iedi, Ju-

lioSérgio Gomes deAlmeida. Pa-
ra ele, “mais uma vez as exporta-
ções de manufaturados estão dan-
do uma sobrevida” à produção in-
dustrial, evitando impacto maior
dos juros. Mol concorda que o au-
mento das exportações além do
esperado no 1.º bimestre deste
ano está garantindo fôlego adicio-
nal à indústria,masnão o suficien-
te para evitar perda de ritmo ou
anular os efeitos da alta dos juros.

A indústria fechou 2004 com
crescimento de 6,2% no PIB, pu-
xando o ótimo desempenho da
economia brasileira no ano. Mas
o ritmo deve cair este ano. “Os ju-
ros estão servindo para conter o
ritmo de produção”, diz Mol. “O
que pode ocorrer é um impacto
dos juros sobre a atividade econô-
mica, apesar do crescimento da
demanda. O ritmo de crescimento
será bem arrefecido (ante 2004).”

No caso dos investimentos, o
impacto dos juros é mais claro,
avalia Mol. Ele admite que a que-
da de 3,9% na Formação Bruta de
Capital Fixo (investimentos) no
4.º trimestre ante o trimestre ime-
diatamente anterior, segundo os
resultados do PIB, está relaciona-
da a uma base elevada no 3.º tri-
mestre, mas avalia que é também
uma resposta à alta dos juros. “Os
investimentos começam a demo-
rar mais a sair da gaveta, os em-
préstimos estão mais caros.”●
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SONDAGEM

Nilson Brandão Junior
RIO

Depois de crescer continuamente
desde abril de 2004, a confiança
do consumidor recuou pela pri-
meira vez em fevereiro, compara-
do ao mês anterior, segundo son-
dagem da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV). O resultado represen-
ta uma acomodação na trajetória
das expectativas, diz a instituição,
mas ainda é “muito bom”. A prin-
cipal preocupação ficou por conta
domercadode trabalho: houveau-
mento da parcela de pessoaspreo-
cupadas com o emprego.

De forma geral, a avaliação
mostra que houve deterioração
das avaliações sobre a economia
e a situação financeira das famí-
lias no mês passado, que retorna-
ram aos níveis, ainda favoráveis,
de dezembro. Para o coordenador
da sondagem, Aloísio Campelo,
as altas de juros podem estar in-
fluenciando os consumidores.
Há, também, o aspecto sazonal, já
que em janeiro, tradicionalmente,
as expectativas são mais fortes.

“Não houve reversão das ex-
pectativas, ocorreu uma acomoda-
ção, após meses de crescimento”,
diz Campelo. Para o economista
da FGV Fernando Holanda, o
consumidor mostra “certa caute-
la” e que está sintonizado com a
política monetária mais restritiva

desde o fim de 2004. Em janeiro,
24,7% dos entrevistados diziam
que a situação da economia esta-
va melhor, fatia que caiu para
18% do total. Para 18,7%, houve
piora (a taxa era de 15,3% em ja-
neiro). As expectativas para os
próximos seis meses ficaram
mais cautelosas.

O economista do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) Estêvão Kopschitz analisa
que um dos objetivos do Banco
Central (BC) ao elevar os juros é
justamente esfriar o consumo. “O
anúncio de que vai manter por
tempo longoas taxas elevadas cer-
tamente desestimula um pouco o
consumo”, afirma.Kopschitz tam-
bém explica que indicadores eco-
nômicos e o resultado do Produto
Interno Bruto (PIB) mostram o
que já era esperado: o ritmo de
crescimentonão continua nomes-
mo nível do início da retomada.

EMPREGO
Enquanto as expectativas quanto
à situação do País e das finanças
familiares apresentaram leve re-
cuo, a maior queda captada na
sondagem foi relativa ao empre-
go. De janeiro para fevereiro, au-
mentou de 45,4% para 47,3% a
parcela dos que avaliam que será
mais difícil conseguir emprego
nos próximos seis meses. Ainda
assim, essa fatia é inferior à de de-
zembro (48,1%). Já a proporção
que aposta em mais facilidade de

obter uma vaga caiu de 14% para
10,3% dos entrevistados.

Houve também mais um recuo
naparcela de consumidores proje-
tando gastar mais com bens durá-
veis (mais caros, como automó-
vel, eletrodomésticos). Em abril,
17,9% informavam que iriam au-
mentar os gastos com essas com-
pras, fatia que recuou gradativa-
mente até 11,9% em fevereiro. O
grupo que mais cresceu foi o de
pessoas informando que mante-
riam iguais os gastos, 29,9% para
36,8% no mesmo período.

Para a FGV, as intenções de
compra permanecem estáveis, até

porque o consumo desses bens
aumentou no ano passado e já
ocupou um espaço do orça-
mento familiar. Na compara-
ção com o mês anterior, a par-
cela depessoas projetando gas-
tar mais caiu um pouco (de
13,1% para 11,9%), assim co-
mo dos que indicavam gastos
menores com estes bens (de
54,2% para 51,3%).

Na comparação com o mês
anterior, a parcela que projeta
manter os gastos registrou a
maior variação: era de 32,6%
em janeiro e passo para 36,8%
em fevereiro.●

ESTUDO

Anne Warth

A Fundação Seade, da secretaria
estadual de Economia e Planeja-
mento de São Paulo, divulgou on-
tem um estudo que mostra um re-
corde na taxa de participação fe-
minina no mercado de trabalho
na Grande São Paulo: em 2004
chegou a 55,5%, ante 55,1% de
2003. A pesquisa se concentra na
proporção de mulheres com dez
anos ou mais de inserção no mer-
cado de trabalho.

Este é o maior patamar atingi-
do pelas mulheres desde o início
dos levantamentos, em 1985. O
destaque ficou para jovens entre
18 e 24 anos, cuja participação au-
mentou 2,6% e registrou partici-
pação de 77,4%. Apesar de tími-
da, a participação das mulheres
com 60 anos ou mais também
cresceu (0,7%). Ao contrário do
ocorrido na maior parte da déca-
da de 1990, o crescimento da taxa
de participação das filhas (2,5%)
superou a das cônjuges (0,7%).

O dado negativo é que o cresci-
mento do trabalho feminino não
atingiu as mulheres negras, que
mantiveram participação pratica-
mente estável, com crescimento
de 0,2%. Para as não negras, o
crescimento foi de 0,9%.

Comrelação ao atributo escola-
ridade, as mulheres com ensino
superior registraram aumento de

participação de 0,5%, chegando
ao índice de 82.9%, enquanto a
participação das analfabetas ou
com ensino fundamental incom-
pleto caiu 3,3%, para 36,7%.

A taxa de desemprego regis-
trou queda tanto para homens
quanto para mulheres, mas foi
mais acentuada para mulheres. O
desemprego atinge hoje 21,5%
da População Economicamente
Ativa (PEA) feminina (em 2003,
o índice era de 23,1%) e 16,3%
da PEA masculina (17,2% em
2003). Para as mulheres, é o índi-
ce mais baixo desde 1999.

A proporção de mulheres de-
sempregados diminui para 52,9%
em 2004, ante 53,1% em 2003,
mas ela permanece superior à dos
homens desde o ano 2000. Todas
as faixas etárias registraram que-
da no desemprego, com destaque
para mulheres entre 40 e 49 anos
(11,7%) e mulheres entre 50 e 59
anos (11,9%). A taxa de desem-
pregodiminuiu mais entre mulhe-
res negras (8,1%) do que entre as
não negras (6,5%).

Também caiu o desemprego
para todas os níveis de escolarida-
de, com exceção das mulheres
com ensino superior completo,
que registraram variação negati-
vade 0,4%, decorrente do aumen-
to de sua participação no merca-
do de trabalho. Porém, o tempo
médio de desemprego entre mu-
lheres cresce para 24 me ses, ante
22 meses em 2003.●

23/2 0,0680 1,0098 2,4065
24/2 0,0680 1,0784 2,4761
25/2 0,0680 1,1472 2,5458
28/2 0,0680 1,2159 2,6155
1º/3 0,0680 1,2847 2,6852
2/3 0,0679 1,3534 2,7550

2/2 0,1095 0,00547215 1,1707 2/3 0,6100
3/2 0,1128 0,00563698 1,1840 3/3 0,6134
4/2 0,1104 0,00551711 1,1716 4/3 0,6110
5/2 0,1067 0,00533230 1,1678 5/3 0,6072
6/2 0,1067 0,00533230 1,1678 6/3 0,6072
7/2 0,1067 0,00533230 1,1678 7/3 0,6072
8/2 0,1416 0,00707524 1,2331 8/3 0,6423
9/2 0,1724 0,00861295 1,2943 9/3 0,6733
10/2 0,1853 0,00925685 1,3274 10/3 0,6862
11/2 0,1691 0,00844822 1,2910 11/3 0,6699
12/2 0,1861 0,00929678 1,3182 12/3 0,6870
13/2 0,1861 0,00929678 1,3182 13/3 0,6870
14/2 0,1933 0,00965614 1,3455 14/3 0,6943
15/2 0,1855 0,00926684 1,3276 15/3 0,6864
16/2 0,1981 0,00989569 1,3404 16/3 0,6991
17/2 0,1935 0,00966612 1,3357 17/3 0,6945
18/2 0,1940 0,00969107 1,3462 18/3 0,6950
19/2 0,1957 0,00977592 1,3480 19/3 0,6967
20/2 0,1957 0,00977592 1,3480 20/3 0,6967
21/2 0,1976 0,00987074 1,3499 21/3 0,6986
22/2 0,1956 0,00977092 1,3378 22/3 0,6966
23/2 0,2049 0,01023504 1,3537 23/3 0,7059
24/2 0,0979 0,00988571 1,3402 24/3 0,6989
25/2 0,1770 0,00884257 1,2990 25/3 0,6779
26/2 0,1548 0,00814140 1,2565 26/3 0,6556
27/2 0,1548 0,00814140 1,2565 27/3 0,6556
28/2 0,1675 0,00880880 1,2794 28/3 0,6683

1º a29/3 0,1623 0,00853555 1,2741 1º a29/3 -
2 a29/3 0,1993 0,00995558 1,3416 2 a29/3 -
2 a29/3 0,2264 0,00601543 1,4091 2 a29/3 -
1º/3 0,2635 0,01196224 1,4767 1º/4 0,7648

IGPM (FGV) 1,1187 1,1143

IGP-DI (FGV) 1,1161 -

IPC (FIPE) 1,0647 -

Fev. Mar.

Variação %
Data Nº índice No dia No mês No ano
24/2 2.184,211457 0,16902 1,20621 2,34113
25/2 2.185,833589 0,07427 1,28138 2,41713
28/2 2.187,492361 0,07589 1,35824 2,49486
1º/3 2.188,680192 0,05430 1,41328 2,55051
2/3 2.189,804087 0,05135 1,46535 2,60317

Dia TR% TR PRO-RATA% TBF Dia Poup.%

SUASCONTAS

INPC (IBGE) 0,57 - 0,57 5,86
IGPM (FGV) 0,39 0,30 0,69 11,43
IGP-DI (FGV) 0,33 - 0,33 11,61
IPA- DI(FGV) 0,08 - 0,08 13,90
IPC-DI (FGV) 0,85 - 0,85 6,03
IPC (FIPE) 0,56 - 0,56 6,47
ICV (DIEESE) 0,91 - 0,91 7,12
ICVM ORDEM 0,51 - 0,51 6,18
IPCA (IBGE) 0,58 - 0,58 7,41
IPCA-E (IBGE) - - 7,54 7,54
CUB (Sinduscon) 0,47 0,35 0,82 8,89
INCC (FGV) 0,75 - 0,75 11,50
IPCE (PINI) -0,02 - -0,02 13,54
IPA-M (FGV) 0,20 0,20 0,40 13,54

Índices Jan. Fev. No ano 12 meses Fev. Mar.

Em Março pode ser paga a cota única sem desconto
ou a segunda cota do parcelamento em três vezes. Os
vencimentos variam de acordo com o número final da
placa do veículo.Para o final 1 o prazo vai até o dia 10;
final 2 dia 11; final 3 dia 14; final 4 dia 15; final 5 dia
16; final 6 dia 17; final 7 dia 18; final 8 dia 21; final 9
dia 22; e final 0 dia 23.

3 DE MARÇO DE 2005

Dia Fator Dia Fator

UFIR Outubro/00 1,0641
UFESP 2005 13,30
UFM-SP 2005 75,93
UPC Jan.a Mar. 20,01
Salário Mín. Março 260,00

IPCA(IBGE) 1,0741 -

INPC(IBGE) 1,0586 -

ICV(DIEESE) 1,0712 -

1º/3 0,01107875 7/3 0,01112578
2/3 0,01109721 8/3 0,01112716
3/3 0,01115587 9/3 0,01108509
4/3 0,01126486 10/3 0,01121848
5/3 0,01125623 11/3 0,01122540
6/3 0,01118829 12/3 0,01117154

UT-SP Talão Zona Azul
Bandeirada R$3,20 R$18,00 - 1 hora

Km rodado R$1,80

Obs. fatores válidos para contratos cujo último reajuste ocorreu há um ano.

TRANSPORTES Unidade Período Valor R$

Moeda *Compra e Venda
B.do Brasil

Compra e Venda
Cotação S.A.

CONSULTE SÉRIES SOBRE DÓLAR E ÍNDICES DE PREÇOS NAS PÁGINAS DE MERCADO

REAJUSTE DO ALUGUEL

DI-OVER IRF-M

TR (1º/3) 0,2635 0,55 2,02
Poup. (1º/4) 0,7648 2,06 8,30

INFLAÇÃO % Dólar 2,600/2,720 2,600/2,740
Dólar/Ch. Viagem 2,610/2,690 2,560/2,720
Dólar australiano 2,0300/2,1200 2,0000/2,1883
Dólar canadense 2,0900/2,1900 2,0975/2,2138
Euro 3,4000/3,5700 3,3678/3,5417
Franco suíço 2,2000/2,3100 2,0235/2,3547
Iene 0,0248/0,0260 0,0232/0,0265
Libra inglesa 4,9600/5,2000 4,9756/5,2638
Peso argentino 0,8700/0,9200 0,8900/0,9900

Somente pagamento no vencimento.

CÂMBIO TURISMO

Data Taxa ao
dia%

Acumulado
no mês %

Acumulado
no ano %

INDICADORES

Fevereiro Ano% 12 Meses%

Bolsa NY
Índice Dow Jones

Fechamento de ontem
10.812,00
Baixa de 0,17%

Dólar comercial
Fechamento de ontem

Compra R$ 2,641
Venda R$ 2,643
Alta de 0,95%

CDB pré
Taxa de ontem
30 dias - 21 dias úteis
taxa bruta ao ano:
18,70%
taxa líquida no período
1,15%

TR/POUPANÇA

TR-FATOR/CARNÊS

Bolsa SP
Índice Bovespa
Fechamento de ontem
28.199 pontos
Alta de 1,69%
Volume
R$ 1.905 bilhão

Ouro
BM&F
Fechamento de ontem

R$ 36,400
Estável

CARRO
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Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 3 mar. 2005. Economia, p. B4.




