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IBGE •Venda de combustíveis cai 8,23% e de livros, 1,53%, na contramão do comércio

Brasileiros lêem e saem menos
ANA PAULA AMORIM

Sabrina Lorenzi e
Paula Ganem

O fim dos estoques e das
promoções esfriaram o co-
mércio. As vendas caíram li-
geiramente entre fevereiro e
março, com recuo de 0,10%,
mas acumulam aumento de
5,04% no primeiro trimestre -
graças às liquidações de ja-
neiro e fevereiro. Por outro
lado, combustíveis e artigos de
leitura, sem as mesmas pro-
moções, foram penalizados.
Segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), há indicações
de que as pessoas estão lendo
menos e utilizando menos
seus veículos para passeio ou
trabalho.

- O comércio voltou à nor-
malidade. Janeiro e fevereiro
foram meses excepcionalmen-
te bons porque os vendedores
precisaram se livrar dos es-
toques de fim de ano, já que a
indústria não vendeu como se
esperava no Natal - afirma
Nilo Lopes, coordenador da
Pesquisa Mensal do Comércio
(PMC), do IBGE.

Além da queima de es-
toques, o comércio refletiu no
primeiro trimestre o aumento
da renda e a retomada do
crédito, que começou a mos-
trar alívio das taxas de juros.
Na contramão, O IBGE indica
menos leitura e uso de au-
tomóveis. A venda de com-
bustíveis despencou 8,23%
em relação ao mesmo período
do ano passado, enquanto a de

livros, jornais e revistas di-
minuiu 1,53%.

- O segmento de livros,
jornais e revistas é um dos que
mais sofrem no início do ano.
O brasileiro não só corta a
compra de livros, como não
tem o hábito de leitura - diz
Macedo. Se o orçamento
aperta, principalmente no iní-
cio do ano, no momento em
que se tem gastos extras, a
assinatura de revistas é um
dos primeiros alvos.

- Sou compulsiva por livros
diz a professora Jaqueline

Morais, que cortou a assi-
natura de algumas publica-
ções.

O aperto no orçamento
também levou o brasileiro a
consumir menos gasolina.

- Hoje temos de trabalhar
mais para tentar manter o
padrão de vida. Antes eu saía
toda semana, agora é no má-
ximo duas vezes por mês -
conta a estudante de moda
Bárbara Barreto.

Se, por um lado, o consumo
de combustíveis e a leitura
sofreram impacto, as vendas
de tecidos, vestuário e cal-
çados cresceram 4,93% no pri-
meiro trimestre. Artigos far-
macêuticos, médicos, ortopé-
dicos e cosméticos tiveram
alta de 5,67%.

As vendas de equipamen-
tos e material de escritório,
informática, e comunicação ti-
veram alta de 55,38%. Já ven-
dedores de móveis e eletro-
domésticos elevaram as ven-
das em 11,06%.

A violência nos grandes
centros é um fator que provoca
mudança de comportamento,
o que acaba repercutindo na
economia. Sobre o setor de
combustíveis, o impacto é di-
ret : as pessoas saem menos
de COTO, principalmente à noi-
te, ( que leva a uma retração
no ' onsumo de combustíveis.

- A violência tem um efeito
global sobre a atividade eco-
nômica - - diz o economista e
professor da PUC Rio Luiz
Roberto Cunha.

Ele não se refere apenas a
casos específicos como o que
ocorreu em São Paulo esta
semana, e provocou quedas de
50% nas vendas da capital
paulista, mas aos próprios há-
bitos cotidianos dos consumi-
dores.
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- Estou saindo menos à
noite por causa da violência
- diz a estudante de moda e
comerciante, Bárbara Bar-

reto, que mora no Rio de
Janeiro.

O que mais faço hoje é
pedir comida em casa - co-
menta a advogada Ana Claudia
Corrêa, também carioca.

Em relação a março de
2005, o aumento das vendas é
de 3%. "A variação de -0,10%
no volume de vendas em mar-
ço indica estabilidade no ritmo
dos negócios do varejo em
relação ao mês anterior", ava-
lia o IBGE.

Dois grupos escaparam
da retração nas vendas en-
tre fevereiro e março. Hi-
permercados, supermerca-
dos, produtos alimentícios,
bebidas e fumo ( 0,70%)

e móveis e eletrodomés-
ticos (0,03%) mostram taxas

positivas. Já tecidos, ves-
tuário e calçados (-3,06%)

e combustíveis e lubrifi-
cantes (-3,10%) venderam

menos.

Emissão de cheques
sem fundos declina

• SÃO PAULO O volume de
cheques sem fundos emiti-
dos no país diminuiu 7,8%
em abril em comparação com
março, segundo pesquisa na-
cional da Serasa. Ainda as-
sim, o índice de 22,4 cheques
devolvidos para cada mil
compensados é o segundo
maior desde que o indicador
foi criado, em 1991.

O recorde foi registrado
exatamente em março deste
ano, com 24,3 cheques sem
fundos para cada mil com-
pensados, o que representou
uma alta de 20,9% em relação
a fevereiro de 2006. Em abril
de 2005, a alta no volume de

cheques devolvidos registra-
da pela Serasa foi de 17,9%.

O volume de cheques
compensados caiu de março
para abril, de 166,5 milhões
para 133,3 milhões. O total
de devoluções foi de 3 mi-
lhões em abril contra 4 mi-
lhões verificados no mês pas-
sado.

Para os técnicos da Se-
rasa, a diminuição na emis-
são de cheques sem fundos
de março para abril está re-
lacionada à concentração dos
gastos escolares e com im-
postos no mês passado. Além
disso, os consumidores ainda
estariam inibidos a fazer no-

vos gastos por conta de com-
promissos de longo prazo as-
sumidos no fim do ano, quan-
do o crédito no país apre-
sentou ampla expansão, fa-
vorecendo a escalada da ina-
dimplência.

A alta em relação ao ano
passado, ainda segundo a Se-
rasa, seria reflexo da grande
expansão do crédito para pessoa
física. O cheque pré-datado é
um dos principais meios de con-
cessão de crédito no comércio,

Ainda assim, a Serasa as-
sinala que a inadimplência
com cheques continua abaixo
das outras formas de finan-
ciamento no mercado. Em
abril, correspondeu a 2,2%.

O recorde anterior pertencia
a março de 2005, mês em que
foram registrados 20,8 cheques
sem fundos em mil.
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