
Desemprego e queda de renda fazem supermercados venderem 10% menos 
Ledice Araujo 
 
Com a perda de renda do trabalhador e o medo do desemprego, o consumidor brasileiro continua 
cortando compras nos supermercados. Em novembro, as vendas caíram 10,57% em comparação 
com o mesmo período de 2002. Com isso, o índice acumulado no ano passou de -3,52% para -
4,21%. O setor de eletrodomésticos também deve fechar no vermelho este ano. A expectativa é 
de queda de 1% nas vendas, mas isso não impedirá novos aumentos: alegando a alta de custos, 
as indústrias planejam subir os preços entre 6% e 8% em janeiro.  
 
— Reajustar preços, no momento em que as vendas começam a se recuperar, após três anos de 
queda, não é uma situação que agrade aos fabricantes de imagem e som. Mas não podemos 
vender com prejuízo — afirmou Paulo Saab, presidente da Associação Nacional de Fabricantes de 
Eletroeletrônicos.  
 
‘Consumidor foi forçado a cortar itens da cesta básica’  
 
No setor de supermercados, houve reação nos últimos dois meses de 2002 e, com isso, o setor 
fechou o ano com crescimento de 1,5%. Este ano, a Associação Brasileira de Supermercados 
(Abras) estima queda superior a 2%. Uma das razões citadas pelo presidente da entidade, João 
Carlos de Oliveira, foi o destino do décimo terceiro salário para quitar dívidas.  
 
— Deve-se registrar também a perda constante de renda e o desemprego que têm afetado o 
poder aquisitivo da população. Os consumidores têm sido forçados a reduzir quantidades e até 
cortar itens da cesta básica — explicou.  
 
Já a inadimplência no crediário para pessoas físicas cresceu 5% de janeiro a novembro deste ano, 
em relação ao mesmo período de 2002. Segundo a Centralização de Serviços Bancários (Serasa), 
em novembro os cheques representaram a maior parte das dívidas não pagas, com 36% do total. 
A seguir aparecem os cartões de crédito e financeiras (33%), financiamentos bancários (29%) e 
títulos protestados (2%).  
 
O valor médio dos cheques devolvidos por falta de fundos foi de R$ 392; o de títulos protestados, 
R$ 570; e o de cartões e financeiras, R$ 237. O maior valor relativo foi o dos empréstimos 
bancários: R$ 950.  
 
A inadimplência de pessoas jurídicas, segundo a Serasa, aumentou ainda mais. De janeiro a 
novembro, a alta foi de 10,9%. Os títulos protestados alcançaram 38% do total de inadimplência. 
 
(cont.) 
 
Juro menor acirra briga por clientes nas lojas 
Ledice Araujo 
 
A redução da taxa básica de juros (Selic) de 17,5% para 16,5% acirrará a disputa por clientes nas 
lojas de eletrodomésticos nos planos do crediário. A Tele-Rio saiu na frente com a redução da taxa 
de 2,53% para 1,85% no parcelamento em até 13 vezes para todos os produtos. A mudança 
entra em vigor hoje. A rede de 28 lojas no Rio manterá ainda a promoção do pagamento em dez 
vezes sem juros para alguns artigos.  
 
— Baixamos a tabela para atrair mais vendas no Natal. O consumidor está procurando prestações 
mais baixas — disse um executivo da empresa.  
 
Na rede Sendas, as compras de alimentos poderão ser pagas de hoje até o Natal em cinco 
parcelas.  



 
Na Ambient-air, o consumidor pode comprar, agora, aparelho de ar-condicionado em dez vezes, 
sem acréscimo com o cartão de crédito. As Casas Bahia acompanham a movimentação do 
mercado e podem fazer alterações até semana que vem. O Ponto Frio não quis se pronunciar 
sobre mudanças.  
 
O Itaú também cortou taxas. O banco diz que fecha o ano com declínio da taxa anualizada bem 
superior aos 10% de baixa da Selic, chegando a 47% em seis meses. No cheque especial para 
pessoas físicas, a taxa ao mês baixa hoje de 8,32% para 8,29% ao mês; no crédito pessoal, a 
taxa cai de 5,77% para 5,74%. 
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