
Comércio usa juros para promoções estratégicas  
Vera Dantas  

 
Antes mesmo de definir novas tabelas, redes apelam a campanhas com esse mote 
  
 
O comércio já começou a aproveitar estrategicamente o anúncio do corte do juro básico em 2,5 
pontos porcentuais, não apenas para reduzir as taxas do crediário, mas para fisgar o consumidor 
com promoções e campanhas especiais, mesmo que por tempo limitado.  
   
Antes de definir novas tabelas, várias redes no varejo estão aproveitando a oportunidade de usar 
o mote do juro mais baixo como chamariz de vendas em campanhas relâmpagos. O Carrefour, por 
exemplo, anuncia para hoje juros de 2,92% ao mês para planos de 12 vezes sem entrada. Para o 
fim de semana, programa uma campanha com taxas de 1,99% no crediário de 10 prestações. A 
promoção do juro especial vai durar somente dois dias e é destinada à compra de aparelhos de 
TV.  
   
As redes Extra e Extra/Eletro, do Grupo Pão de Açúcar, que cortaram suas taxas de juros na 
semana anterior, querem agora aproveitar o momento para atrair a atenção do consumidor com o 
aumento de prazos de pagamento em seu crediário. O limite para o financiamento sobe hoje de 
15 meses para 24 meses. A empresa também reduziu suas taxas no cartão da marca Extra, de 
2,92% para 1,99% ao mês.  
  
Na guerra promocional com o Carrefour, seu maior concorrente, o Extra também promete não 
ficar atrás e anuncia hoje uma taxa de juros especial de 2,44% para um grupo de produtos, como 
computadores.  
   
A Lojas Americanas investe, desde ontem, no período de seu aniversário, com uma campanha que 
deve ser mantida até o dia 7 de setembro, oferecendo financiamentos de 10 vezes sem juros no 
cartão de crédito, nas compras acima de R$ 100.  
   
A rede de Lojas Colombo, de móveis e eletroeletrônicos, promete reduzir em média um ponto 
porcentual em suas taxas a partir de hoje. A Servloja, que administra duas instituições financeiras 
que trabalham com 600 lojas, reduz hoje seus juros em 0,25 ponto porcentual ao mês. A redução 
pode ser pequena, mas o efeito psicológico do corte sobre o consumidor é inegável, na avaliação 
do diretor da empresa, Oswaldo de Freitas Queiróz. "A onda de corte de juros cria um estímulo 
para o consumidor, que sem dúvida deve beneficiar o comércio."  
   
Na Associação Comercial de São Paulo as projeções são mais cautelosas para o momento. "O 
varejo vai aproveitar o momento, porque a notícia de redução dos juros é boa. Mas a esperada 
sucessão de cortes para os próximos meses terá um efeito maior nas vendas", diz o economista 
da entidade, Emilío Alfieri.  
   
"A recuperação é esperada a partir de outubro." Até a primeira quinzena deste mês, o movimento 
de vendas no crediário, conforme levantamento da Associação Comercial, estava em torno de 6% 
abaixo do mesmo período em 2002.  
   
O comércio virtual também foi ágil em aproveitar o início do clima de otimismo com o corte de 
taxas. Os sites de venda on-line Americanas.com e Submarino anunciaram a redução das taxas de 
juros para 0,99% nos pagamentos parcelados em 12 vezes feitos com cartões de crédito. No 
Submarino, a taxa era de 1,99% para parcelamentos em 10 vezes. Na Americanas, o juro estava 
em 2,49%. Mas, em ambos, a promoção tem tempo limitado e existe limite mínimo de compra. O 
Shoptime manteve a promoção de 8 vezes sem juros para alguns produtos. (Colaborou Marcia 
Furlan/AE) 
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