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Apesar do crescimento econômico de 2004, 61% diminuíram volume ou cortaram produtos da 
lista de compras, aponta pesquisa 
 
Apesar do bom desempenho da economia brasileira em 2004, 37% dos consumidores diminuíram 
o volume comprado de mercadorias no ano. Outros 24% optaram por cortar integralmente 
determinados produtos de seu consumo, em novos sinais de que, apesar da alta de 5,2% do PIB 
no ano passado, a renda segue deprimida e inibindo o consumo. 
 
Isso, no entanto, em menor intensidade que em 2003. Naquele ano, 47% reduziram o volume de 
compras e 35% eliminaram itens da dispensa sem titubear. 
 
Já 29% aumentaram em 2004 a quantidade de itens comprados em relação ao ano anterior. 
Os dados fazem parte de pesquisa obtida pela Folha com a consultoria ACNielsen, uma das 
principais do país nessa área, realizada com 850 pessoas no último ano. 
 
"Existe ainda uma cautela do brasileiro em relação a seus gastos por certa insegurança. Mas é 
fato que houve uma certa melhora nos indicadores de gastos com compras em 2004, inclusive em 
alimentos", diz Luiz Paulo Fávero, coordenador de pesquisa do Provar, órgão de estudo do varejo. 
 
Para 2005, existe a possibilidade de que caia essa taxa de brasileiros obrigados a riscar 
mercadorias da lista ou reduzir o volume de compra. Isso por conta da expectativa de melhora 
mais acentuada em certos indicadores econômicos, como o emprego. 
 
Mas essa melhora ainda é alvo de questionamentos. Isso porque os alimentos são considerados 
produtos inelásticos à renda. Mesmo que o brasileiro tenha certa elevação no rendimento, o 
consumidor não vai encher o carrinho na loja. 
 
"Ninguém vai comprar dois quilos a mais de arroz porque conseguiu um aumento. Ele comprará a 
quantidade que já consumia para atender as suas necessidades", disse ontem Altamiro Carvalho, 
assessor econômico da Fecomercio SP. 
 
Em janeiro, o rendimento médio no país subiu 2,2% tanto em relação a janeiro de 2004 quanto 
ante dezembro. Foi a quinta alta seguida na relação anual. 
 
Um dado chama a atenção no relatório: o que diz respeito a quantidade de pessoas que aumentou 
o volume comprado. 
 
Segundo a consultoria, 29% admitem ter feito isso em 2003, a mesma taxa de 2004 - mesmo 
após a ligeira expansão no rendimento mensal no ano passado. Para economistas, a explicação aí 
está novamente no fato de o produto ser inelástico a renda. 
 
Segundo o mesmo relatório, intitulado "Mudanças no Mercado Brasileiro 2005", cresceu a intenção 
de poupar neste ano. Em janeiro de 2005, 77% dos entrevistados pensavam em guardar um 
eventual recurso extra. Em 2004, 73% pensavam na possibilidade. 

 
 
Leia Mais 
 
Consumidor olha mais preço que marca ao comprar eletroeletrônico  
 
O consumidor presta mais atenção em preço do que na marca na hora de comprar, segundo o 
relatório da ACNielsen que trata do comportamento do consumidor de eletrônicos no país. 



 
Entre aqueles que já pensam em adquirir um produto, parte já decidiu em que rede varejista 
fazer a compra -após serem bombardeados por uma avalanche de campanhas publicitárias de 
redes que oferecem pagamento em até 24 meses. 
 
De acordo com o trabalho, só 14% dos entrevistados na Grande São Paulo não sabiam onde 
comprar o aparelho de TV que pretendiam adquirir logo. 
 
O Estado de São Paulo é responsável por 33% do consumo nacional e o resultado da pesquisa é 
relevante na região por conta desse peso. 
 
Já no Sul, 64% dos consumidores ouvidos-foram 2.500 domicílios no total no Brasil- não haviam 
decidido onde comprar a TV que deveriam levar para casa. 
 
Para os clientes que compraram mercadorias da linha marrom (DVDs, TVs) no ano passado, 
segundo análise com 3.000 pessoas no país, 38% fizeram a escolha baseada em preço. Outros 
33% pensaram na marca. 
 
Já na linha branca, 40% definem a mercadoria com base na etiqueta e 30% na ma rca do produto. 
 
Antes da aquisição de um produto, 92% dos consumidores fazem pesquisas em busca de mais 
informações e preços, de acordo com a mesma pesquisa. Não há dados de anos anteriores e 
portanto há dificuldade de fazer a comparação da taxa. 
 
Juros no comércio 
A importância do preço cresce num momento em que as lojas tiveram que subir os juros 
recentemente, por conta da elevação da chamada taxa Selic, o juro básico da economia. Esse 
aumento eleva o valor a prazo do produto. 
 
Segundo um levantamento obtido pela Folha na área financeira de uma rede de eletrônicos, os 
juros cobrados pelas lojas são definidos, em parte, por conta do peso dos impostos na taxa final 
ao consumidor.  
 
Por exemplo: um produto que custa R$ 1.000, vendido em 15 parcelas com juro mensal de 5%, 
custará, ao final dos 15 meses, R$ 1.445,10. 
 
Desse aumento no valor de R$ 445,10, pouco mais de R$ 232 vai para o caixa da loja para 
pagamento de impostos (ICMS, PIS, Cofins, entre outros). 
 
Para pagar o risco de inadimplência do produto -isso também vai embutido no valor que o 
consumidor desembolsa a prazo- são mais R$ 115,61 dos R$ 445,10. 
 
Estima -se que, descontados ainda o custo financeiro e o efeito inflacionário, a loja fica com R$ 
50,96 da diferença entre o preço à vista e o valor total a prazo. 
 
A tendência é que o peso dos impostos sobre o valor do produto parcelado varie segundo o local 
de venda por conta de impostos regionais, como o ICMS. De forma geral, no entanto, os analistas 
confirmam o peso dos tributos na conta. 
 
Eles debatem,  no entanto, o fator inadimplência. Em períodos em que o calote dos consumidores 
cai, o peso da inadimplência do valor final da mercadoria tende a diminuir. Segundo indicadores 
do comércio, o atraso nos pagamentos caiu em 2004. 
 



"O peso da inadimplência deve variar nessa conta porque ela não é um indicador que sofre 
variação. Portanto, se ela cai, o preço a prazo tem de cair", diz Eugenio Foganholo, sócio -diretor 
da Mixxer Consultoria, especializada em varejo. 
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