
OPINIÃO
O comportamento do 
consumidor, segundo

o Federal Reserve

Uma loja só existe 

quando há pessoas 

dispostas a consumir os 

seus produtos

Levando isto em consi-
deração, o consumidor 
é um dos motores es-

senciais para a economia de 
qualquer nação e também a 
razão de ser do varejo. Não é 
à toa que boa parte das pales-
tras e discussões de todas as 
edições da NRF fala sobre o 
comportamento do consumi-
dor e como atraí-los seja por 
meio de Big Data, marketing 
ou customização. No fi m das 
contas, tudo gira em torno do 
que faz uma pessoa comprar 
este ou aquele produto e o que 
a leva a escolher determinada 
marca. 

Entretanto, em uma palestra 
conduzida na NRF 2017 pelo 
CEO do Federal Reserve Bank 
(FED), de Nova York, Willian 
Dudley, o tema foi abordado de 
uma maneira diferente: ao ana-
lisar como o comportamento 
dos consumidores evoluiu nos 
últimos dez anos, ele discorreu 
sobre como os seus gastos 
foram fi nanciados. 

O fi nanciamento das famí-
lias norte-americanas mudou 
muito desde a crise de 2008. 
O início do século XXI foi um 
período de grande expansão 
dos empréstimos para elas, 
especialmente os imobiliários, 
que refl etiam uma expectativa 
de apreciação dos preços de 
imóveis alta e insustentável. E, 
neste contexto, principalmen-
te aquelas de baixa e média 
rendas, se endividaram. 

Segundo Dudley, tais famí-
lias são desproporcionalmente 
afetadas pela perda de empre-
gos. Além disso, elas também 
tinham pouca experiência 
com a administração de dívi-
das, sobretudo, em períodos 
de estresse fi nanceiro, o que 
resultou não só em altos ín-
dices de inadimplência como 
também na falência de vários 
pequenos negócios.

A partir da crise, iniciou-se 
uma fase de grande desendi-
vidamento: as famílias tiveram 

que reequilibrar suas contas 
para pagar as dívidas em atra-
so. Esta fase durou cinco anos 
até que os preços dos imóveis 
voltaram a subir novamente e o 
endividamento estabilizou. 

No período recente, o cré-
dito para as famílias voltou a 
se expandir, mas de maneira 
mais saudável do que no início 
do século. Hoje, elas estão 
mais cautelosas em relação às 
hipotecas e as baixas taxas de 
juros norte-americanas fazem 
com que os consumidores 
absorvam melhor quaisquer 
situações inesperadas.

Entender o consumo e o 
fi nanciamento destas pessoas 
pode ajudá-las a não serem 
pegas de surpresa novamente 
(exatamente como aconteceu 
com grande parte delas em 
2008). Iniciado em julho de 
2009, o atual período de cresci-
mento econômico dos Estados 
Unidos é o terceiro mais longo 
desde a Segunda Guerra Mun-
dial. Como o próprio Dudley 
diz, “as expansões econômicas 
não morrem de velhice”. Mas, 
será que a mais recente está 
para acabar?

Em tempos de Donald Trump 
e Brexit, sofre quem precisa fa-
zer qualquer tipo de previsão 
sobre o futuro da economia. 
Mas, para o FED, saber o que 
acontece com as fi nanças das 
famílias é fundamental por três 
razões: para melhor perceber a 
força e resiliência da economia 
como um todo; para entender 
como o indivíduo reage às po-
líticas e incentivos adotados; 
e para dar suporte a projetos 
comunitários e missões de 
desenvolvimento.

É verdade que, ao fazer 
tal análise, o FED pensa na 
economia como um todo. Re-
siliência da demanda, reação a 
incentivos e bem-estar social 
provavelmente são assuntos 
relevantes para todo empre-
sário. Sendo assim, não seriam 
estes os insights mais impor-
tantes para qualquer varejista? 
Eis uma importante questão a 
ser sempre considerada.

(*) - É analista da Saint Paul Advisors.
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A promotoria da Coreia do 
Sul acusou nesta segunda-feira 
(17) ofi cialmente a ex-presi-
dente Park Geun-hye por deli-
tos relacionados a um esquema 
de corrupção, pelos quais pode 
ser condenada a um mínimo de 
dez anos de prisão e, inclusive, 
à prisão perpétua. Entre as 
acusações apresentadas contra 
ela estão a de suborno, abuso 
de poder, coação e vazamento 
de segredos ofi ciais, informou 
a agência Yonhap.

Park, que perdeu a imunidade 
presidencial após ser destituída 
em 10 de março, está em prisão 
preventiva há quase 20 dias 
por causa de seu papel na rede 
criada junto com a amiga Choi 
Soon-sil (conhecida como “Ras-
putina”, por causa de sua proxi-
midade com a ex-governante), 
que supostamente extorquiu de 
grandes empresas cerca de U$ 
70 milhões.

A promotoria acusou também 
o presidente do Grupo Lotte, 
Shin Dong-bin, por garantir 
supostamente à rede cerca de 7 

Ex-presidente sul-coreana, 

Park Geun-hye.

O Ministério do Planeja-
mento, Desenvolvimento e 
Gestão autorizou ontem (17) 
a nomeação de aprovados em 
concurso público para o Minis-
tério das Relações Exteriores e 
o Instituto Nacional de Seguro 
Social (INSS). As portarias 
foram publicadas no Diário 
Ofi cial da União.

Para o Itamaraty, serão 
convocados 60 candidatos 

aprovados em concurso públi-
co para o cargo de Ofi cial de 
Chancelaria. No caso do INSS, 
foi autorizada a contratação de 
200 técnicos de Seguro Social, 
também já aprovados em con-
curso público. O provimento 
dos cargos para os dois órgãos 
está condicionado à existência 
de vagas, sendo que as nomea-
ções devem ocorrer até 31 de 
dezembro deste ano (ABr).

Líder talibã que atacou 
Malala se entrega

O terrorista que reivindicou o 
ataque contra a Nobel da Paz de 
2014, Malala Yousafzai em 2012, 
Ehsanullah Ehsan, se entregou às 
autoridades paquistanesas e desis-
tiu da luta armada, informou o dire-
tor de comunicação do Exército do 
país, general Asif Ghafoor. “É bom 
dar-se conta que era um homem 
empenhado em campanhas erradas 
e isso indica os sacrifícios que nós 
fi zemos nos últimos 15 anos. Ele 
não é o único e, nos próximos dias, 
serão outros os militantes que se 
entregarão às forças de segurança”, 
disse o general.

Ehsan, que tem cerca de 40 
anos e tem como nome de ba-
tismo Sajjad Mohmand, é o ex-
porta-voz do movimento Tehrek-
e-Taliban Pakistan (TTP), o qual 
deixou em agosto de 2014 por 
“divergências políticas”, e atual 
líder do grupo Jamaat ul-Ahrar 
(JuA). Foi ele quem reivindicou 
o atentado contra Malala, em 
9 de outubro de 2012, por ela 
“levar adiante uma propaganda 
anti-talibã e por semear um pen-
samento ‘secular’ entre os jovens 
da zona pashtun”. 

Desde antes de sofrer a ação ter-
rorista, a jovem paquistanesa - que 
hoje tem 19 anos - sempre lutou 
pelo direito das meninas de estu-
darem, fato proibido por diversos 
grupos extremistas. Além de ten-
tar matar a jovem paquistanesa, 
Ehsan havia ordenado que Malala 
entrasse na lista de alvos dos 
grupos terroristas. Atualmente, 
a Nobel da Paz mora em Londres 
(ANSA/COM ANSA).

Estudo divulgado ontem 
(17) pelo Ministério da Saúde 
revela que o excesso de peso 
no Brasil cresceu 26,3% nos 
últimos dez anos, passando 
de 42,6% em 2006 para 53,8% 
em 2016. De acordo com a 
pesquisa Vigitel, o problema 
é mais comum entre os ho-
mens: passou de 47,5% para 
57,7% no período. Já entre 
as mulheres, o índice passou 
38,5% para 50,5%. Rio Bran-
co é a capital brasileira com 
maior prevalência de excesso 
de peso: 60,6 casos para cada 
100 mil habitantes. 

Em seguida estão Campo 
Grande (58/100 mil habitan-
tes), Recife, João Pessoa e Na-
tal (56,6/100 mil habitantes) e 
Fortaleza (56,5/100 mil habi-
tantes). Já Palmas é a capital 
brasileira com a menor pre-
valência de excesso de peso 
(47,7/100 mil habitantes). No 
Brasil, o indicador de excesso 
de peso aumenta com a idade 
e é maior entre os que têm 
menor grau de escolaridade. 
Nas pessoas com idade entre 
18 e 24 anos, por exemplo, o 
índice é de 30,3%. Já entre 
brasileiros de 35 a 44 anos, o 
índice é de 61,1% e, entre os 
com idade de 55 a 64 anos, o 
número chega a 62,4%. Já na 
população com 65 anos ou 

O indicador de excesso de peso aumenta com a idade e é maior 

entre os que têm menor grau de escolaridade.

A pesquisa Vigitel, divul-
gada ontem (17) pelo 
Ministério da Saúde, 

revela ainda que as mulheres 
registram mais diagnósticos 
da doença – o grupo passou 
de 6,3% para 9,9% no período, 
contra índices de 4,6% e 7,8% 
registrados entre os homens. 
O Rio de Janeiro é a capital 
brasileira com a maior preva-
lência de diagnóstico médico de 
diabetes, com 10,4 casos para 
cada 100 mil habitantes. 

Em seguida, estão Natal e 
Belo Horizonte (ambos com 
10,1), São Paulo (10), Vitória 
(9,7), Recife e Curitiba (am-
bos com 9,6). Já Boa Vista é a 
capital brasileira com a menor 
prevalência de diagnóstico da 
doença, com 5,3 casos para 
cada 100 mil habitantes. No 
Brasil, o indicador de diabetes 
aumenta com a idade e é quase 
três vezes maior entre os que 
têm menor escolaridade. Nas 
pessoas com idade entre 18 e 
24 anos, por exemplo, o índice 
é de 0,9%. Já entre brasileiros 

O número de pessoas diagnosticadas com hipertensão no país 

cresceu 14,2% na última década, passando de 22,5% para 25,7%.

Um em cada três 
brasileiros consome 
frutas e hortaliças 
regularmente

O consumo regular de frutas e 
hortaliças aumentou no país nos últi-
mos oito anos, passando de 33% em 
2008 para 35,2% em 2016, segundo 
dados divulgados ontem (17) pelo 
Ministério da Saúde. Ainda assim, 
apenas um em cada três adultos 
brasileiros consome esse tipo de 
alimento em pelo menos cinco dos 
sete dias da semana. A pesquisa 
Vigitel revela ainda que os hábitos, 
nesse caso, são melhores entre as 
mulheres – o consumo regular de 
frutas e hortaliças no grupo passou 
de 38,6% para 40,7% no período – do 
que entre homens, cujos percentuais 
passaram de 26,4% para 28,8%.

Ainda de acordo com o estudo, o 
consumo regular de feijão entre os 
brasileiros caiu nos últimos quatro 
anos, passando de 67,5% em 2012 
para 61,3% em 2016. Entre os 
homens, o índice passou de 74,2% 
para 67,9% no período e, entre as 
mulheres, de 61,7% para 55,7%. O 
consumo regular de refrigerantes e 
sucos artifi ciais também caiu entre 
a população brasileira nos últimos 
nove anos, passando de 30,9% em 
2007 para 16,5% em 2016. Entre os 
homens, o índice passou de 35,7% 
para 19,6% no período e, entre as 
mulheres, de 26,9% para 13,9%.

O levantamento também aponta 
que a prática de atividades físicas no 
tempo livre do brasileiro aumentou 
nos últimos sete anos. Em 2009, o 
indicador era de 30,3% e, em 2016, 
de 37,6%. A prevalência, segundo 
o ministério, diminui com a idade, 
sendo mais frequente entre jovens 
de 18 a 24 anos (52%) e menos fre-
quente entre pessoas com 65 anos 
ou mais (22%) (ABr).

United muda regras 
após passageiro ser 
retirado de voo

A companhia aérea United Air-
lines anunciou mudanças em suas 
regras, após se envolver em uma 
polêmica ao retirar violentamente 
um passageiro de um voo. O vídeo 
do médico David Dao, de 69 anos, 
sendo arrastado por comissários 
viralizou na web e fez a empresa 
receber milhares de críticas.

A United decidiu alterar as regras 
de passagens para membros da 
tripulação, proibindo que funcioná-
rios ocupem postos reservados por 
passageiros que já embarcaram. 

As novas regras também obrigam 
os tripulantes a fazerem reservas 
para os voos com ao menos 60 
minutos antes da decolagem para 
impedir superlotação ou problemas 
na distribuição dos assentos, de 
acordo com o jornal “The New York 
Times”. Na semana passada, David 
Dao foi brutalmente retirado de sua 
poltrona para ceder lugar a mem-
bros da tripulação que deveriam ser 
levados naquele voo, que partia de 
Chicago, nos Estados Unidos.

O passageiro sofreu uma con-
cussão e perdeu dois dentes no 
incidente. Dao foi agredido porque 
se negou a abandonar o voo para 
dar lugar a funcionários da United, 
alegando que ele, médico, precisa-
va viajar para atender um paciente 
no dia seguinte. A companhia o es-
colheu aleatoriamente para ceder 
seu lugar, após nenhum passageiro 
se voluntariar a abandonar o voo, 
mesmo com a United oferencendo 
recompensa financeira (ANSA/
COM ANSA).
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Pesquisa revela que diabetes no 
Brasil cresceu 61,8% em dez anos
O número de brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu 61,8% nos últimos 10 anos, passando de 
5,5% da população em 2006 para 8,9% em 2016

no período, contra índices de 
19,3% e 23,6% registrados 
entre homens.

O Rio de Janeiro é a capital 
com a maior prevalência de 
diagnóstico médico de hiper-
tensão, com 31,7 casos para 
cada 100 mil habitantes. Em 
seguida estão Recife (28,4), 
Porto Alegre (28,2), Belo Ho-
rizonte (27,8)Salvador (27,4) 
e Natal (26,9). Já Palmas é a 
capital brasileira com a menor 
prevalência de diagnósticos da 
doença, com 16,9 casos para 
cada 100 mil habitantes.

Também no caso da hiperten-
são arterial, o indicador aumen-
ta com a idade. O maior registro 
é na população com 65 anos ou 
mais, que apresenta índice de 
64,2%. Em relação à escolari-
dade, os que têm até oito anos 
de estudo apresentam índice 
de diagnóstico de hipertensão 
de 41,8%. O percentual cai para 
20,6% entre os brasileiros com 
nove a 11 anos de estudo e para 
15% entre os que têm 12 ou 
mais anos de estudo (ABr).

de 35 a 44 anos, o índice é de 
5,2% e, entre os com idade de 
55 a 64 anos, o número chega 
a 19,6%. O maior registro, en-
tretanto, é na população com 
65 anos ou mais, que apresenta 
índice de 27,2%.

Já em relação à escolarida-
de, os que têm até oito anos 
de estudo apresentam índice 
de diagnóstico de diabetes de 
16,5%. O percentual cai para 

5,9% entre os brasileiros com 
nove a 11 anos de estudo e para 
4,6% entre os que têm 12 ou 
mais anos de estudo. O número 
de pessoas diagnosticadas com 
hipertensão no país cresceu 
14,2% na última década, pas-
sando de 22,5% em 2016 para 
25,7% em 2016. As mulheres, 
novamente, registram mais 
diagnósticos da doença – o gru-
po passou de 25,2% para 27,5% 

Mais da metade dos brasileiros está 
com peso acima do recomendado

mais, o índice é de 57,7%.
Em relação à escolaridade, 

59,2% das pessoas que têm até 
oito anos de apresentam exces-
so de peso. O percentual cai 
para 53,3% entre os brasileiros 
com nove a 11 anos de estudo 
e para 48,8% entre os que têm 
12 ou mais anos de estudo. A 
Vigital diferencia excesso de 
peso ou sobrepeso de obesi-
dade. A pessoa com sobrepeso 
tem Índice de Massa Corporal 
igual ou maior que 25 quilos 
por metro quadrado (kg/m2). 
Já a obesidade implica em IMC 
igual ou superior a 30 (kg/m2). 
A prevalência de obesidade no 
país duplica a partir dos 25 anos 
de idade e o problema também 

é maior entre os que apresen-
tam menor escolaridade. 

Nas pessoas com idade en-
tre 18 e 24 anos, por exemplo, 
o índice é de 8,5%. Já entre 
brasileiros de 35 a 44 anos, o 
índice é de 22,5% e, entre os 
com idade de 55 a 64 anos, 
o número chega a 22,9%. Na 
população com 65 anos ou 
mais, o índice é de 20,3%. 
Em relação à escolaridade, 
os que têm até oito anos de 
estudo apresentam índice de 
obesidade de 23,5%. O per-
centual cai para 18,3% entre 
os brasileiros com nove a 11 
anos de estudo e para 14,9% 
entre os que têm 12 ou mais 
anos de estudo (ABr).

Governo autoriza nomeações

Ex-presidente sul-coreana 
é acusada por corrupção

bilhões de wons (cerca de US$ 
6,15 milhões). O caso “Raspu-
tina” atingiu os “chaebol” (os 
grandes grupos empresariais 
sul-coreanos), entre eles o 
maior do país, a Samsung, cujo 
presidente, Lee Jae-yong, foi 
preso preventivamente em 
fevereiro e está sendo julgado 
(Agência EFE).


