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CONSUMO

O
ministro Guido
Mantegaesuaequi-
pe têm uma missão
impossível. De um
lado,devemassegu-

raraquemavaliariscosquena-
da mudará no que se poderia
chamarde“herançaessencial”
recebidado ex-ministroPaloc-
ci, a qual explica os resultados
queoraogovernocolhenaeco-
nomia.Deoutro,nãopodemde-
cepcionar os grupos aos quais
se alinham e que viram na tro-
ca de comando na Fazenda o
pontodepartidapara“mudan-
ças na política econômica”.
Que desfecho terá esta verda-
deira sinuca de bico? Em pri-
meiro lugar é preciso indagar
qual o significado que esses
grupos dão à política econômi-

ca. O alvo preferencial de suas
críticas tem sido a políticamo-
netária, que é umde seus com-
ponentes. Por aí, a mudança
consistiria em orientar o Ban-
coCentral (BC)abaixarrapida-
mente a taxa de juros para ati-
var a economia e desvalorizar
o câmbio.
Alternativamente, poder-

se-iamudaraatuaçãodoBCno
mercado cambial. O objetivo
passariaaseradepreciaçãodo
real. Talvez fossem criados
controles para inibir o fluxo de
recursos externos, incluindo a
quarentena. Seria uma mar-
cha à ré nas melhorias institu-
cionais dos últimos anos.
A meta de inflação poderia

seralterada,porserconsidera-
da excessivamente apertada.
Imagina-se que dessa forma a
taxa de juros cairia mais rapi-
damente e a desvalorização
cambial chegaria mais cedo e
forte.
Essas mudanças agrada-

riamos gregos, que veriamaí o
caminho para o maior cresci-

mento do PIB e do emprego.
“Coragem”, “ousadia” e outras
palavras de mesmo teor se-
riam empregadas para elogiar
o governo. O problema é que a
euforiatenderiaaserpassagei-
ra.
As medidas poderiam cau-

sar mais instabilidade do que
crescimento. As mudanças no
ambientemacroeconômicope-
gariamomercadodesurpresa.
Receios de perdas patrimo-

niais gerariam fugas de capi-
tais.Osativosseriamprecifica-
dospara refletir o novoquadro
de incertezas.
De fato, o aumento da meta

de inflação geraria apenas
maisinflação,poisasexpectati-
vas se ajustariam imediata-
mente. Compras adicionais de
dólarestornariamapolíticafis-
cal insustentável. A diretoria
do BC renunciaria antes de
cumprir a ordempara baixar a
Selic.
Curiosamente, a desvalori-

zação cambial ocorreria sem
necessidade de intervenções e

pajelanças. Seria ótimo para
os exportadores, pelo menos
nos momentos iniciais, mas
péssimo para os troianos, os
trabalhadores,que teriamper-
das reaisde salário coma infla-
ção. A taxa de juros teria que
subirparaconteraaltadospre-
ços.Voltaríamosàestaca zero.
Mudar de forma bem-suce-

dida a políticamonetária não é

umaquestão de vontade políti-
ca. Ninguém pode ser contra
uma queda substancial da Se-
lic, desde que isso resulte de
avanços institucionais para
melhorar o quadro fiscal.
Pode ser que a nova equipe

defendaessecaminho.Seriare-
tomadaaidéiadoprogramafis-
cal de longo prazo dePalocci, o

que demandaria complexas e
demoradas reformas para fle-
xibilizaroOrçamento,abrires-
paço para a redução da carga
tributária e promover a reto-
mada dos investimentos públi-
cos.
Acontece que essasmudan-

çasesbarrariamemfortesobs-
táculos. A queda voluntarista
daSelic exigiria derrogar a au-
tonomia do BC. Lula seria des-
mentido, pois garantiu que o
presidentedo banco é subordi-
nado a ele e não aoministro da
Fazenda, lembram-se? Dificil-
mente a ordem ao BC partiria
dele, pois Lula já deu mostras
de entender que mágicas na
economiagerammais inflação.
Ostroianosquevotamnelenão
o perdoariam.
Aretomadadoprogramade

Paloccienfrentariaoposiçãoin-
terna. Sua tentativa foi tacha-
da de “rudimentar” e morreu
ali, recordam-se? O desfecho
da sinuca de bico pode ser um
anticlímax. Nada aconteceria.
A nova equipe, formada de

pessoas sensatas, se daria con-
ta de que uma coisa é falar fora
do governo e outra é enfrentar
a dura realidade de estar lá e
terquelidarcomriscoserestri-
ções institucionais. Tal como o
ministro, se dariam conta de
quemudaram de lado.
Pode até ser que mencio-

nem publicamente certas pro-
postas e depois recuem diante
da reação dos avaliadores de
risco.Lulanão toleraria o risco
de uma crise de confiança e da
conseqüente ameaça de perda
das chances de reeleger-se.
Agiria.
Resumodaópera: tudo indi-

ca que a política econômica
não vai mudar. A nova equipe
manteria o rumo, provavel-
mente commais barulho e pio-
ra do ambiente hostil em que
opera o BC. Oxalá. ●
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Levantamento mostra que acesso a crédito e inflação baixa animam as pessoas de renda menor a gastar

ASCENSÃO–Rutedizquesuavidamelhorouenesteanoe jácomprouDVD,guarda-roupaeconseguiuviajarparaVitória (ES)

A gregos e troianos

Nasregiões
Nortee
Nordeste,o
maioravanço

Márcia De Chiara

A cozinheira Rute Silva, de 21
anos, tem renda familiar na fai-
xadeR$1milpormês.Segundo
ela, a vida melhorou no último
ano – ela comprou um DVD a
prazo, um guarda-roupa, e até
viajou para Vitória nas férias.
“Está bom,mas podemelhorar
mais”, diz Rute, que está com
casamentomarcadoparaoutu-
bro. Ela e o noivo estão cons-
truindo uma casa e já começa-
ramafazerosplanosparamobi-
liá-la.Por enquanto, já compra-
ramo dormitório, a prazo.
AtécnicaacadêmicaCristia-

na Reina, de 35 anos, casada e
mãe de dois filhos, também
achaqueficoumais fácilmelho-
rar o padrão de vida. Com ren-
da familiar na faixa deR$ 5mil,
elacontaquenosúltimosmeses
trocoude carro.A família tinha
umTempraeadquiriuumHon-
da Civic usado. “Eu financiei a
compra e faltamdois anos para

pagar”, observa. Além de tro-
car o carro, Cristiana diz que
fez “upgrade” no celular dela e
dos filhos. Ela conta que trocou
ummodelomais básico de tele-
foneporoutro commáquina fo-
tográfica.
Estudo da Target Marke-

ting, consultoria especializada
em pesquisa de mercado, mos-
tra que não são apenas as famí-
lias da classe C, aquelas com
renda média mensal de R$
1.140, quedevemcontinuaram-
pliando as compras em 2006.
A classe C já responde por

umquarto do consumodoPaís,
ou R$ 300 bilhões, mas agora a
expectativa é que o crescimen-
tomude de patamar.
Os gastos dos domicílios da

classe B, que recebem em mé-
dia entre R$ 2,2mil e R$ 3,7mil
mensalmente, deverão regis-
traramaior taxadecrescimen-
to do consumo entre as classes
sociais este ano.
Em 2006, os 10,6 milhões de

laresdaclasseBespalhadospe-
las5.564cidadesbrasileirasde-
verãodesembolsarR$429,6 bi-
lhões em compras e serviços,
5,3%mais que em 2005.
Essataxadecrescimentode-

verá superar o aumento das
compras da classe C, estimado
em 3,2%. O consumo total nas
cidades está projetado em R$
1,098 trilhão, quase 3% maior
que em 2005. A classe B detém
39,1% desse total.

“Aumentouamobilidade so-
cialentreasclassesnosúltimos
anos”,dizodiretordaconsulto-
ria, Marcos Pazzini, com base
noestudo“BrasilemFoco”,ela-
borado pela sua consultoria.
O estudo é feito anualmente

pela consultoria a partir de da-
doscoletadospeloInstitutoBra-
sileiro de Geografia e Estatísti-
ca(IBGE)ecruzadoscominfor-
maçõesdeoutras fontesdepes-
quisa. Para a edição deste ano
levou-se emconta que oProdu-
toInternoBruto(PIB)crescerá
3,45%.
O estudo aponta exatamen-

teaascensãodascamadasmais

pobresdapopulaçãoparaoses-
tratosmaisaltosderenda.Esse
movimento vemocorrendo nos
últimos anos e deve continuar
em2006.
Aquedada inflaçãoeagran-

de oferta de crédito, que facili-
tou a compradebens, são os fa-
tores que sustentam essa mi-
gração dos brasileiros entre as
camadas sociais, lembraPazzi-
ni.
Das sete classes sociais, de

acordocomoscritériosdaAsso-
ciaçãoBrasileiradasEmpresas
de Pesquisas, que classifica os
brasileiros pela posse de bens e
renda, a expectativa é de au-

mentodo consumoparaquatro
camadasderendanesteano,ex-
cetoparaotopoeabasedapirâ-
mide.Istoé,osmaisricos,aclas-
seA1, com rendamédiamensal
de R$ 11.070, e os mais pobres,
as classes E e D, que recebem
mensalmenteemmédiaR$300
eR$ 570, respectivamente.
NasclassesBeC ,aexpecta-

tiva é de aumento da participa-
ção tanto no consumo como no
número de domicílios. Em
2005, a classe B como um todo
respondiapor22,9%dosdomicí-
lios e 38,2% do consumo. Neste
ano,esseestratocorrespondea
24,1% dos domicílios e 39,1% do

consumo.
Já a classe C detinha

37,9% dos domicílios em
2004 e deve responder por
39,4% este ano. Em termos
de renda, essa fatia da popu-
laçãorespondiapor27,2%do
consumo no ano passado e
27,3% este ano.
Enquanto isso, as classes

DeEdevemencolhertantoa
sua participação no consu-
mo como em número de do-
micílios. O estudo mostra
que a fatia da classeD era de
31,1% em número de domicí-
lios em 2005 e de 10,7% do
consumo.
Paraesteano,aparticipa-

ção no total de domicílios cai
para28,9%erecuapara9,5%
noconsumo.Afatiadaclasse
E, que era de 3,2% emnúme-
rode famíliasem2005, sere-
duziu para 2,7%. Em termos
de consumo, a participação
de 0,6% em 2005 caiu para
0,5% este ano.
Essamaiormobilidadeen-

treas classes sociais explica,
segundoespecialistasemva-
rejo, o esforço do comércio
emcolocarprodutosmaisso-
fisticados até dentro das lo-
jas tidas como populares.
Isto é, só oproduto básico

não atrai o consumidor, que
está a cada dia em busca da
melhor relação entre custo e
benefício na hora de ir às
compras. ●
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Consumo urbano
deve superar
R$ 1 tri, 3% a mais
que em 2005

SEBASTIÃO MOREIRA/AE

Lula já deu a
entender que
mágicas geram
inflação

AsregiõesNorte eNordestedo
Paíssãoasquemaisampliaram
aparticipaçãonototaldoconsu-
mo das famílias brasileiras. Se-
gundo o estudo “Brasil em Fo-
co”, elaborado pela consultoria
Target Marketing, o Nordeste
responde por 16,7% do gasto
das famílias neste ano, ante
16,4%em2005.Afatiadaregião
Norte, que era 5,1% no ano pas-
sado, agora está em 5,7%.
“O Nordeste vem ganhando

participaçãonoconsumonacio-
nal, com a transferência de vá-
rias empresas, especialmente
nossetoresindustrialedeturis-
mo,paraa região”, diz o diretor
daconsultoria,MarcosPazzini.
A importância da região Nor-
deste emtermosdeconsumo já
é equivalente à participação do
Sul (16,8%), a segunda região
mais rica do País.
De certa forma, a ascensão

socialdascamadasdebaixaren-
da para estratosmais elevados
se reflete a maior importância
queoNorteeoNordestepassa-
rama ter no consumonacional.
É que, originalmente, essas re-
giões concentram populações
com rendamais baixa. No caso
do Nordeste, essa é a segunda
regiãomais populosa doBrasil,
onde estão 27,7% dos habitan-
tes.“ONordestetemumcontin-
gentesignificativoemereceser
bemestudado.”
Pazzini observaqueessami-

graçãodeempresasparaoNor-
deste em busca novos merca-
dosgeraempregoerendanare-
gião. Isso indica uma tendência
demelhordistribuiçãodarique-
za entre as partes do País.
Em número de empresas,

por exemplo, o estudo mostra
que o Nordeste detém hoje 15%
das empresas formais existen-
tesnoPaís.Em2000,essaparti-
cipação era de 14,6%.
Já o Sudeste, a região mais

populosa, mais rica e com
maiorpotencialdeconsumo,es-
táperdendoparticipaçãonobo-
lo. O potencial de consumo da
região encolheu um ponto por-
centual no último ano. Respon-
dia por 54,2% do consumo total
das famílias brasileiras em
2005eneste ano, por 53,2%, ob-
servaPazzini.Onúmerodeem-
presas tambémdiminuiuna re-
gião. Em 2000, 53,7% das com-
panhias estavam nas região e,
neste ano, 50,7%.●M.C.
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