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Pesquisa do Provar mostra que intenção de compra surpreende no primeiro trimestre.  
 
Os consumidores da cidade de São Paulo vão recorrer ao crédito e gastar mais neste trimestre. 
Em especial os das classes mais altas, revela a pesquisa Expectativas do Consumo, realizada pelo 
Programa de Administração do Varejo (provar), da FIA/USP, com 500 consumidores adultos. A 
pesquisa mostra ainda que houve uma migração na intenção de compra de crediário das classes 
mais baixas para as mais altas. "Isso mostra o comprometimento de renda dos consumidores 
mais abastados", afirma o coordenador Claudio Felisoni de Angelo.  
 
Segundo o estudo, os meses de janeiro a março, tradicionalmente de vendas fracas para o varejo, 
podem surpreender este ano: 62,8% dos entrevistados afirmaram que devem realizar compras 
nesse período. O resultado é superior ao 4º trimestre de 2005, quando cerca de 47,4% 
mostraram algum desejo de consumo, e também em relação a janeiro-março de 2005, quando a 
intenção de compra era de 59,2%.  
 
A migração do crédito já era constatada ao longo de 2005. No segundo trimestre, os 
consumidores de classe mais baixa - grupo 1 (renda de até R$ 390) e 2 (até R$ 1.390) - 
apresentavam maior intenção de compra por meio de instrumentos de crédito. No 3 trimestre, 
essa manifestação mudou para os grupos 2 e 3 (R$ 2.900) . "No último trimestre, houve a 
migração para os grupos 3 e 4 (R$ 4.900), já dentro de um patamar de renda mais alto", diz Luiz 
Paulo Lopes Fávero, coordenador de cursos, pesquisas e consultoria do Provar. Essa tendência 
continua no período de janeiro a março deste ano e engloba agora o grupo 5, com renda de R$ 
6.400.  
 
Fávero afirma que os consumidores de baixa renda já apresentam um nível de endividamento 
elevado. "No ano passado, segundo dados do Serasa, começamos com inadimplência de 17%. No 
último levantamento da entidade, relativo a novembro, em relação ao número de cheques 
devolvidos, mostra uma inadimplência de 20,6%."  
 
No que se refere à classe alta, 100% dos entrevistados responderam que devem recorrer ao 
crediário para a aquisição de bens, com exceção de telefonia celular e autopeças. "São 
consumidores de grande capacidade de endividamento e menor restrição orçamentária", diz 
Fávero.  
 
Além disso, as empresas estão diversificando as possibilidades de crédito. No lugar do tradicional 
carnê, opções de parcelamento em cartões de crédito são mais atrativos para esse público. 
"Mesmo o consumidor mais abastado prefere dividir a compra em 12 vezes sem juros para não 
comprometer a renda."  
 
Felisoni concorda. "O crediário é um instrumento fundamental para o consumo de bens de valor 
agregado, prova disto é a sociedade americana, uma das mais endividadas do mundo". No caso 
do Brasil, entretanto, os juros, aliados aos custos básicos, como alimentação, habitação, 
vestuário, transporte, saúde e educação, ainda reduzem a capacidade de endividamento.  
 
"Atualmente, apenas cerca de 13,2% do orçamento familiar é destinado à aquisição de bens. Se 
considerado uma renda média de R$ 972 por mês, temos apenas R$ 128 disponível para 
compras", diz Fávero. Por isso, a elasticidade nos prazos de pagamento pesa na hora de decisão.  
 
As lojas vêm adequando as parcelas ao bolso do consumidor. O site Submarino, por exemplo, 
parcela os celulares em até 10 vezes. Já nas lojas Extra Eletro, do Grupo Pão de Açúcar, os 
consumidores podem dividir em até 12 vezes sem juros. De acordo com cálculo do Provar, os 



consumidores com renda de até R$ 390 tem disponibilidade de apenas 14,8% (cerca R$ 57) para 
compras e portanto podem parcelar compras acima de R$ 400, explica Fávero.  
 
O levantamento do Provar foi realizado entre os dias 13 de dezembro e 30 de janeiro e analisa a 
demanda de consumo para os itens de linha branca (máquinas de lavar, secar, geladeira, lava-
louças); móveis; eletroeletrônicos; material de construção; automóveis; informática; foto e ótica; 
cama, mesa e banho; autopeças e acessórios; e telefonia e celulares.  
 
"Devido à estabilidade do valor cambial do dólar e das liquidações que ocorrem na entrada do 
ano, percebemos um possível aumento na expectativa de consumo para o primeiro trimestre", 
afirma Felisoni.  
 
Objetos de desejo  
 
A pesquisa mostra quais os produtos campeões no desejo dos consumidores e qual a média de 
gastos direcionado para adquirir esse bem. O item telefonia e celular continua favorito na opinião 
dos entrevistados. Um percentual de 13,8% afirmou que deve adquirir um aparelho neste 
trimestre. O gasto médio estimado será de R$ 471,87.  
 
A intenção de compra desses produtos é superior à verificada no período de festas (4 trimestre de 
2005), quando 9% dos entrevistados demonstraram interesse pelo bem. De acordo com Felisoni, 
esse resultado é puxado principalmente pela demanda da classe baixa e média. Os dados 
mostram que, entre os consumidores do grupo 1 (com renda até R$ 390), 17,1% pretendem 
comprar itens de telefonia e celular. A intenção se mantém alta também no grupo 2 (renda de R$ 
1.390) e no grupo 3 (R$ 2.900): 16% e 18%, respectivamente.  
 
"Já nas classes mais altas, a intenção de compra desses itens é menor", diz Fávero. A pesquisa 
mostra que no grupo 4 (renda de R$ R$ 4.900), a intenção é de 6%, e no grupo 5 (R$ 6.400), 
8,3%.  
 
A intenção de compra em todos os itens é maior no primeiro trimestre do ano que no período de 
festas. Segundo Felisoni, trata-se de movimentação atípica para o período. Para os produtos de 
linha branca, por exemplo, 8,8% dos consumidores mostram intenção de compra, 7,3% acima em 
relação a mesmo período de 2005 e de 2,33%, sobre o 4 trimestre.  
 
O destaque fica por conta dos produtos de informática. Neste trimestre, 8,6% dos consumidores 
afirmam que devem adquirir computadores, laptops, impressoras, monitores, entre outros, um 
acréscimo de 126% em comparação com o primeiro trimestre de 2005.  
 
 



 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 fev. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 


