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Opinião

GastosdaclasseCcrescem50%

A
proposta de refor-
ma do anacrônico
sistema cambial
provocou forte rea-
ção emquase todos

ossetoresdaeconomiabrasilei-
ra. Críticas, elogios, reservas
com sugestões... O importante
é que o debate semantenha em
alto nível técnico e não venha a
ser tema de campanha eleito-
ral,quenãosefaleem“dolariza-
ção” para ganhar votos. Esta-
mos tratando de uma questão
vital para a economia e para o
País, sua integração no comér-
ciomundial,ondesomosparcei-
rosmarginais.Quemquisertro-
carvotoporpoderestaráenga-
nandooseueleitoredesservin-
doos 180milhõesdebrasileiros
desiludidos (e quem não o es-
tá?)quequerememprego,salá-
rios dignos, crescimento.
Emmeio a tantos desatinos,

acolunavêcomoaltamentepo-
sitivo o fato de que, finalmente,
foi aberta a discussão sobre le-
gislação cambial. A Constitui-
ção de 1988, em seu artigo 192,
deixara a matéria para poste-
riorregulamentaçãoe,curiosa-

mente, essa parcela do artigo
192 (que trata ainda de sistema
financeiroe jurosde 12%aoano
– lembram-se dessa idiotice?)
vem a debate por força de uma
iniciativa do setor privado, da
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp).
No fundo, a proposta reflete os
anseiostécnicosdosetorpriva-
do brasileiro.
Com essa iniciativa, a Fiesp

alcança dois objetivos:
1 –Abreoespaçopolíticopa-

ra renovar a legislação cam-
bial, oquedevemelhoraravida
dos exportadores, importado-
res, demais tomadores de re-
cursos externos da economia
emgeral;2–Consolidasuaposi-
ção de linha auxiliar no proces-
so propositivo com vistas à
construçãodeumPaísmaismo-
derno e competitivo.
Oestudoeapropostadopro-

jeto da reforma cambial foram
feitos por dois respeitadíssi-
mos especialistas em normas
cambiais, Emilio Garófalo Fi-
lho e Alcindo Ferreira, com o
apoiodoespecializadíssimoes-
critório Pinheiro Neto.
Garófalo, que foi diretor do

BC em tempos de borrascas, já
é um conhecido desta coluna,
na qual sempre alertou para as
distorções da legislação cam-
bial e fez propostas, todas elas
viáveis e construtivas. E o que
achou da grande repercussão

dasidéiasapresentadaspelose-
tor privado?
“Estouextremamente satis-

feito comareação tantonoâm-
bitopúblico quantonoprivado.
As inevitáveis críticas que têm
vindo de pessoas com ideolo-
gias e dogmas distintos são ex-
tremamenterespeitáveisquan-
do háhonestidade intelectual.”
Para Garófalo, a maior sur-

presa veio de Gustavo Franco,
quedefendeu amanutençãoda
atual legislação, por ser antiga
(vem de 1932) e, como tal, em-
prestarespeitabilidadeaosiste-
ma como um todo.
“Talvez um surto de amné-

sia temporária o tenha feito es-
quecerquetodasascrisescam-
biais que passamos, principal-
mentenosanos80, foramsoba
égide dessa mesma legislação.
Eseo fatodeserantigo indica–
de per si – qualidade, por que
teria ele mudado nossa moeda
emesmoosistemacambialado-
tando as ‘bandas cambiais’ de-
pois de quase um século de ta-

xas fixas?Apropósito, o fez até
mesmo com competência e ar-
te, mudando para melhor a vi-
da dos brasileiros...”

O PAÍS MUDOU, O CÂMBIO NÃO
A legislação cambial poderia
ser antiga e boa. Porém, mais
doqueantiga,elaestáanacrôni-
caporquenasceunumpaisagrí-
cola, com população rural, mo-
noexportador de café e, à épo-
ca,aindapensandonumproces-
sode industrialização.Hoje, te-
mosumavastapautade expor-
tações que inclui aviões, auto-
móveis e, é claro, produtos do
agronegócio. Antes, o câmbio
era fixo, hoje é flutuante.
“Veja que perversidade”,

diz Garófalo, “nos tempos do
monopólio, o exportador era
obrigadoavender amoedaque
obtivesse nas exportações,
mas, simultaneamente, oBCti-
nha a obrigação de comprá-las
eapreçospreestabelecidos.Ao
adotar o câmbio flutuante, o
BCsedesobrigoudecomprara

moeda do exportador, mas
manteve-o obrigadoa vender!”
Éintriganteoexportadorou

ocaptadorde empréstimos ser
obrigado a converter tudo em
reais em prazos estritos, sem
que ninguém seja obrigado a
comprar essas divisas. É evi-
dente que, sem taxa definida
mas com fluxo forçado, a taxa
de câmbio só tende a cair.

A “DOLARIZAÇÃO” DAMÁ-FÉ
Outras críticas observa-se que
vêmdequemnão leuounãoen-
tendeuoprojetodosenadorBe-
zerra, base da atual proposta.
“Já acusaram o projeto de

‘dolarizar’oBrasil. Incrível!Ri-
dículo!Oquesepropõeéexata-
mente o oposto!Mantémo real
como única moeda de curso le-
galeproíbetransaçõesemmoe-
dasestrangeirasentreresiden-
tes, semqueumadaspartes se-
ja agente autorizado pelo BC!
Por exemplo, quando um cida-
dão compra dólares para via-
jar,eleestárealizandoumaope-

ração entre ‘residentes’, mas
regulamentada pela autorida-
de e uma das partes, o banco,
autorizado e fiscalizado pelo
BC!”
Outra crítica apressada é a

da ‘perdadecontroledocapital
estrangeiro’. O primeiro erro
dessa crítica é pressupor que
umdia (não se sabe quando) se
logroualgumcontroledotalca-
pitalestrangeiro,esse“serapá-
trida e desprovido de emoção”,
na definição de Garófalo.
E o aumento da vulnerabili-

dade externa? “Essas leis que
algunsdefendem,porsereman-
tigas ou boas, são exatamente
as mesmas que nos levaram a
trêsmoratórias internacionais
de pagamentos por falta de re-
servas! Ou seja, jamais impedi-
ram fuga de capitais, mergu-
lhando-nos na chamada ‘déca-
da perdida’ em que chafurda-
mos na inflação e convivemos
com baixíssimo crescimento
econômico.”●

* E-mail: at@attglobal.net

CONSUMO

Famílias com renda de até R$ 1,8mil despejam nomercado R$ 290 bi no ano e elegem novos ícones do consumo

����������	
��
��
������
��
����������
���
������
����
�����	


�������
���������
����������������
��

�
���
��
�����
�


���������	
������	����������	�������	���������	���	���
�������������	������������	����������������	����������������������	�����������������������

����� � ��!" �#��$" %&!

!""#

'������
$%&'

'�����(
#(%)'

������
*"%+'

'�����)
**%,'

'�����"
#*%!'

!"")

'������
)%"'

'�����(
!!%,'

������
*(%+'

'�����)
*#%#'

'�����"
*%!'

����������	
������������
���
��������
��
���
-

!""#

'������
!*%&'

'�����(
*$%&'

������
!&%!'

'�����)
#*%*'

'�����"
!%*'

!"")

'������
!*%*'

'�����(
*,%!'

������
!(%!'

'�����"
"%&'

'�����)
#"%('

!""# 
./�(#&%*�0��12�

�
���
��
�������3������
!"") 
./�#%"&,�����1	


*��%�+,-�&-.�!�. -.�/���0/���

!&+%+'

#(+%!'

##*%#'

+$%+'

+!%*'

(,%"'

&,%&'

!��1�����	
2���3��4�54���

#�1���3����
	����������
��������

)��4�������	
2��6���

)��4�������	
������78���
�313��

9�6������
�3������
4�������

:�2�����
	�1����
������

*��13����
�������������

�
���
����������
!""# 
./�#,(%&
0��12�

!"") 
./�!+"%)
0��12�

�� ". �)-

4��
��
�0�������

5��5�65�7���575�89

)���;���	���2���4���31����
���2�7������������'��3	��1���3��
���4����

TRILHASONORA–ComoaparelhodeMP3,JoséFernandespodeouvirmúsicaenquantoandadebicicleta

www.siemens.com.br 0800-119484

Quebra-se o tabu do câmbio imutável

Márcia De Chiara

Umanova onda de consumo de
produtoseserviçosparaapopu-
lação de baixa renda começa a
se esboçar no varejo. O gasto
das famílias de classe C, com
renda média mensal de R$ 1,8
mil, cresceumaisde50%sónos
últimos quatro anos, atingindo
R$ 290,5 bilhões em 2005, se-
gundoaTargetMarketing,con-
sultoria especializada em pes-
quisa demercado. Só noúltimo
ano, o aumento foi 26,5%. Em
2001, essa cifra era de R$ 187,6
bilhões.
No lugar do frango, do forno

de microondas e do televisor,
íconesdeconsumonoinícioPla-
noReal,surgemagoranovosob-
jetos de desejo das classes de
menorrenda:oalisadordecabe-
lo, mais conhecido como chapi-
nha,amáquinafotográficadigi-
tal, o tocador de música digital
(MP3),macarrão instantâneoe
pacotes turísticos, entreoutros
produtos e serviços.
Especialistas em consumo

dizemqueessaondanãoénada
parecidacomaexplosãodeven-
dasdeartigospopularesocorri-
da nos primeiros anos do Plano
Real. Em julho de 1994, o poder
de compra dos salários aumen-
tou40%danoiteparaodia com
o fim da hiperinflação e impul-

sionou as classes populares às
compras.
Desta vez, há uma conjuga-

ção favorável de fatores, como
a inflação cadente, a recupera-
ção da massa de salários – que
só em dezembro cresceu 8,5%
antemesmoperíodode2004–e
créditofarto,queincluiosfinan-
ciamentos consignados com
descontoemfolhadepagamen-
to. Isso tornaocenáriopropício
ao consumo popular, observa o
consultor da Mixxer Desenvol-
vimento Empresarial, Eugênio
Foganholo.
Quem atesta essa melhoria

das condições econômicas é o
zeladorJoséFernandesdeSan-
tana, de 44 anos anos, pai de
três filhos. Com renda mensal
de R$ 1,2 mil entre salário e ex-
tras, ele acaba de comprar um
MP3em12vezesdeR$29,80no
cartãodecrédito. “Fazia tempo
que queria umaparelho peque-
no para ouvir música quando

ando de bicicleta.”
Naopiniãodozelador,noúlti-

moanoasuavidafinanceirame-
lhorou.Reajustedosalário,que-
da da inflação emais facilidade
na oferta de crédito permiti-
ramqueeleviajassepelaprimei-
ra vez de avião para João Pes-
soa,naParaíba, sua terranatal,
comprasseumcelulareatépou-
passe algum dinheiro. “Há cin-
co anos eu não tinha poupan-
ça”, conta.

PEDRA
Outra diferença dessa nova on-
da de consumo popular é que a
indústriaevarejo játêmnalista
de prioridades as camadas de
baixa renda e produtos feitos
sobmedida para esse consumi-
dor. A pedra no caminho para
queesse consumoatinja veloci-
dade de cruzeiro é o juro ainda
altoeobaixoníveldecrescimen-
to econômico do País. Mas os
prazos longos do crediário ate-
nuam, de certa forma, o custo
financeiro e fazem a prestação
caber no salário.
“Háumagrandeoportunida-

de para as empresas nomerca-
do da classe C. É o segmento
quemais chama atenção”, afir-
maodiretordaTarget,Marcos
Pazzini. De acordo com o estu-
do “Brasil em Foco” feito pela
consultoria, a partir de dados
coletados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística
(IBGE)ecruzadoscominforma-
çõesdeoutras fontesdepesqui-
sa, enquanto a classe C respon-
dia por 26,2% do consumo total
urbano do País em 2001, em
2005 essa fatia subiu para
27,2%.Nomesmoperíodo,apar-
ticipaçãodosdomicíliosdeclas-
seCaumentou7pontosporcen-
tuais, de 30,9% em 2001 para
37,9%no ano passado.
Pazzini ressalta que a classe

C cresceu tanto em número de
domicílioscomoemvaloresmo-
netários de consumo porque
houve ascensão social das ca-
madas de menor renda E e D,
principalmente,quereduziram
de tamanho. Ele observa que a
classificaçãoporclassessociais
usada no estudo leva em conta
não apenas a renda, mas tam-
bémposse de bens.
Um dado surpreendente do

estudo são os setores nos quais
a classe Cmais ampliou os gas-
tos no período. Ao contrário do
quesepossaimaginar,asdespe-
sascomalimentaçãonodomicí-
lio encolheram 8% entre 2001 e
2005,mas os gastos comveícu-
los e matrículas escolares, au-
mentaram269,9%e179,2%,res-
pectivamente entre 2001 e

2005. Despesas com viagens
(113,1%),cultura(94,9%)ehigie-
ne pessoal (92,3%) também re-
gistraramacréscimos substan-
ciais.Pazziniobservaqueaclas-
seCestáampliando ademanda
paraoutros segmentos quenão
são tão básicos.

SOFISTICAÇÃO
Outro estudo confirma a ten-
dência da classe C de sofisticar
oconsumo.SegundoaLatinPa-
nel, instituto especializado em
pesquisa que visita semanal-
mente 8,2 mil domicílios para
saber o que o brasileiro com-
pra, as categorias quemais pu-
xaramparacimaosvolumesad-
quiridos pela classe C em 2005
anteoanoanteriorforamsalga-
dinhos (22%), massa instantâ-
nea(21%),petitsuisse(16%),cre-
mede leite(15%)ebebidaabase
de soja (15%).
A gerente de Atendimento

ao Varejo da Latin Panel, Fati-
ma Merlin, observa que exis-
tem 13 categorias de produtos
que ainda estão incorporadas
apenas parcialmente à lista de
compras das classes de baixa
renda, isto é, que estão presen-
tes entre 40% e 69% dos lares.
Nesse rol estão amaciante, cre-
mes e loções, molhos prontos e
absorvente higiênico, entre ou-
tros. “A indústria não pára de
investir nesse segmentode bai-
xa renda”, diz a economista.
A Johnson&Johnson é uma

delas. A companhia desenvol-
veu um absorvente higiênico
cujopacote custaR$ 1,99 euma
escova dental que sai pelomes-
mopreço. “AscamadasC,DeE
respondempelametadedocon-
sumo emgeral e esse índice su-
pera50%quandosefalaempro-
dutosdehigieneelimpeza”,afir-
mao gerente de Inteligência de
Mercado e Consumidor de Bai-
xaRendada companhia, Ricar-
doWolf.
Há um ano a companhia

criou um departamento volta-
do só para a baixa renda. “As
empresas estão conscientes de
que têm de explorar a base da
pirâmide populacional. A briga
entre as companhias pelo con-
sumidor das camadas A e B é
mais intensa.”
Omaiorpoderde comprada

baixa renda surpreendeu até
mesmoquemédoramo.Pesqui-
sadaAbiad,quereúnefabrican-
tes de alimentos dietéticos, re-
vela que 34,4% da classe C e
18,9%daclasseDconsomemal-
gumprodutodiet ou light. “Isso
paranósfoiumagrandesurpre-
sa”, diz o presidente da entida-
de, Carlos EduardoGouvêa.●

Em vez de frango
e iogurte, máquina
digital, MP3 e
pacotes turísticos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 fev. 2006. Economia, p. B6.




