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Pesquisa revela maior cautela na hora das compras e aponta queda no rendimento de três a cada dez pessoas

Insegurança com pandemia leva famílias da 
Capital a pior intenção de consumo desde 2017

Terceiro lote contempla 55,2 mil em 
MS; Receita abre consulta amanhã

Nilson Figueiredo

Valentin Manieri

Michelly Perez 

Em tendência de queda 
desde o início do ano, a 
intenção de consumo das 
famílias de Campo Grande 
registrou em julho o pior 
resultado desde dezembro de 
2017 (79,2 pontos), revelou 
a pesquisa mensal realizada 
pela CNC (Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo). Neste 
mês de julho, o índice al-
cançou os 80,6 pontos, queda 
de 7 pontos em relação ao 
mês anterior.

Cabe lembrar que, na 
comparação com o resul-
tado de maio (99,3 pontos), 
a queda de junho havia sido 
de 11,8%. Para especialistas, 
tais resultados são reflexo da 
insegurança proporcionada 
pela pandemia, que provoca 
maior cautela nos consumi-
dores. 

No cenário geral, quando 
questionados sobre a segu-
rança em relação ao em-
prego, 24,7% dos entrevis-
tados destacam que estão 
menos seguros. Além disso, 
outros 20% pontuam que atu-
almente estão sem emprego.

Embora as projeções para 
50,2% dos trabalhadores em 
relação aos próximos meses 
seja positiva, 37,8% afirmam 
que não acreditam em uma 
melhora profissional. Na 
comparação com os rendi-
mentos obtidos no mesmo 
período do ano passado, três 
a cada dez dos entrevis-
tados ressaltam que estão 
recebendo valores inferiores. 
Praticamente cinco (49,6%) 
em dez ouvidos conseguiu 
manter a renda nos mesmos 
patamares no ano passado, 
apesar da crise causada pela 
emergência em Saúde.

Tido por muitos, como 
uma saída para desafogar os 
gastos mensais e até mesmo 
as contas em atraso, o acesso 

ao crédito está mais difícil de 
ser conquistado na avaliação 
de 32,2% das famílias. Outros 
49,1% ressaltam que as difi-
culdades na obtenção do cré-
dito continuam as mesmas já 
registradas no ano passado.

A economista do IPF-MS 
(Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Feco-
mércio-MS), Daniela Dias, 
pontua que já era esperado 
que as famílias tivessem uma 
cautela maior na hora de 
concretizar novas compras 
e gastos, principalmente da-
quilo que não é essencial.

“Esse índice nos mostra 
a avaliação que os consumi-
dores fazem sobre aspectos 
da condição de vida de sua 
família, entre eles a capaci-
dade de consumo a curto e 
médio prazo, segurança no 
emprego e qualidade no con-
sumo. Em tempos de incer-
tezas por conta da crise da 
pandemia do coronavírus, é 
de se esperar que as famílias 
ficariam mais arredias com 
gastos e que aguardariam 
uma resposta mais efetiva do 
mercado”, explicou.

Mais de metade das famílias 
passou a comprar menos

Tais expectativas foram 
as registradas durante a 
pesquisa deste mês, na qual 
56,3% dos entrevistados res-
saltam que estão comprando 
menos, diferente dos 29,3% 
que seguem comprando na 
mesma quantidade que no 
ano passado. 

O cenário pode sofrer alte-
rações nos próximos meses, 
uma vez que 51,1% das fa-
mílias pesquisadas esperam 
comprar igual ao ano an-
terior. Porém, 37,7% delas 
preveem comprar em menor 
quantidade.

A pesquisa de intenção de 
consumo das famílias é um 
indicador com capacidade 

Jones Mário

A Receita Federal abre 
amanhã (24) consulta ao 
terceiro lote de restituições 
do IRPF (Imposto de Renda 
sobre Pessoa Física) 2020, 
referentes ao ano-base 2019. 
Segundo o órgão, 55.255 sul-
-mato-grossenses serão con-
templados nesta fase, com 
liberação total de R$ 81,5 
milhões.

O terceiro lote engloba con-
tribuintes que têm prioridade 
legal, caso de idosos acima de 
60 anos, pessoas com alguma 
deficiência física ou mental ou 
moléstia grave e declarantes 
cuja maior fonte de renda seja 
o magistério.

A fase ainda beneficia con-
tribuintes não prioritários, 
mas que entregaram a decla-
ração até o dia 28 de março.

O depósito nas contas será 
feito em 31 de julho, sexta-
-feira da próxima semana.

Somadas as duas primeiras 
etapas, a Receita já restituiu 
R$ 119 milhões a 60 mil contri-
buintes de Mato Grosso do Sul.

Para saber se teve a de-
claração liberada, o contri-
buinte deve acessar a página 
da Receita Federal na internet 
ou baixar o aplicativo para 
tablets e smartphones. Na 

consulta, é possível acessar 
o extrato da declaração e 
ver se há inconsistências 
de dados. Neste caso, o con-
tribuinte pode fazer a au-
torregularização mediante 
entrega de retificação.

Os valores devolvidos 
pela Receita ficam disponí-
veis para uso por um ano. 
O contribuinte que perder o 
prazo e não resgatar o valor 
deve recorrer a formulário 
eletrônico no site da Receita 
ou diretamente no e-CAC.

Caso o valor não seja pago, 
o contribuinte precisa pro-
curar pessoalmente qualquer 
agência do Banco do Brasil ou 
ligar para a central de atendi-
mento por meio dos telefones 
4004-0001 (capitais), 0800-

729-0001 (demais localidades) 
e 0800-729-0088 (exclusivo 
para deficientes auditivos).

No país, o crédito ban-
cário do terceiro lote con-
templa 3,9 milhões de pes-
soas, com valor total de R$ 
5,7 bilhões. Destes, R$ 2 bi-
lhões vão para contribuintes 
com prioridade legal.

Este ano, os lotes de res-
tituição foram reduzidos, de 
sete para cinco. O primeiro 
foi pago em 29 de maio. O 
segundo, em 30 de junho.

A Receita recebeu 446,8 
mil declarações de Imposto 
de Renda oriundas do Es-
tado este ano. No país, 31,9 
milhões de declarações 
foram enviadas dentro do 
prazo.

de medir a avaliação que os 
consumidores fazem sobre 
aspectos importantes de sua 
condição de vida, como capa-
cidade de compra, nível de 
renda doméstico, segurança 
no emprego e qualidade de 
consumo.

Via de regra, índices 
abaixo dos 100 pontos in-
dicam uma percepção de 
insatisfação. O limite do in-

dicador é de 200 pontos. O 
nível de confiança do estudo 
é de 95%.

A coleta dos dados é reali-
zada sempre nos últimos dez 
dias do mês imediatamente 
anterior ao da divulgação 
da pesquisa. Assim, os nú-
meros que consolidaram os 
indicadores de julho foram 
coletados nos últimos dez 
dias do mês passado.

Em tempos de incertezas 
por conta da crise da 
pandemia do coronavírus, 
é de se esperar que as 
famílias ficariam mais 
arredias com gastos e que 
aguardariam uma resposta 
mais efetiva do mercado
Daniela Dias, economista do IPF-MS


