
Varejo vai mal  
 
Ajuste de expectativas freia vendas do varejo 
 
Os primeiros indicadores do varejo revelam que o desempenho das vendas em fevereiro foi fraco.  
 
A intenção dos consumidores é manter também no futuro a cautela com despesas, como 
confirmou ontem pesquisa da Federação do Comércio do Rio, cujo índice de expectativas do 
consumidor caiu ao menor nível desde sua criação, em julho de 2000. 
 
Na opinião de economistas, o que está acontecendo é um ajuste de expectativas. Passou a euforia 
com a eleição e o início do governo Lula, e agora os consumidores estão preocupados com a 
persistência do desemprego, com a elevação dos juros e com a possibilidade de manutenção 
desse quadro por um longo período. 
 
Financeiras e lojas tentam minimizar o efeito negativo que o aumento do custo do crédito deve ter 
sobre o consumo. O primeiro fator a impulsionar vendas - a renda real - caiu fortemente no fim 
do ano passado. De acordo com o IBGE, a renda habitualmente recebida pelos ocupados caiu 
5,1% em dezembro na comparação com novembro. Não existe um dado anual para a série 
nacional, mas em São Paulo a renda real caiu 2,78% em dezembro, o que fez encerrar o ano com 
retração de 3,4%. 'Foi uma queda muito concentrada, em parte explicada pela aceleração da 
inflação', diz Shyrlene Ramos de Souza, técnica do IBGE. 
 
O novo cenário macroeconômico só não provocou, ainda, uma queda brusca nas vendas de 
veículos porque as montadoras criaram seus artifícios para impedir que o mercado encolha. Por 
meio de incentivos, como descontos nos preços, juros diferenciados e seguro gratuito, elas 
tentam evitar que a ociosidade nas fábricas, que já beira 44%, aumente ainda mais. Mas, apesar 
dos incentivos, as montadoras não conseguiram evitar a fuga do consumidor das compras 
financiadas. 
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