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ÚLTIMAS - Segundo apontou o Balanço de Vendas da 
Associação Comercial de São Paulo, baseado nos dados 
fornecidos pela Boa Vista S/A. A queda média registrada na 
movimentação do varejo foi de 11,1% comparada ao primeiro 
mês de 2020. Em relação a dezembro, as vendas caíram 38,7%. 
As lojas na capital tiveram de fechar as portas por vários dias em 
janeiro. Outros dois fatores que contribuíram para que números 
tão baixos fossem registrados relacionam-se a alta da inflação de 
produtos de primeira necessidade, como: arroz e leite, e o fim do 
Auxílio Emergencial. Ambos deixaram a população com menos 
poder de consumo no varejo. O Balanço de Vendas de janeiro 
representa um baque econômico para o varejo.

ÚLTIMAS - Um levantamento realizado pela Fintech de 
crédito pessoal Simplic mostra que quase 30% dos pedidos 
de empréstimo realizados em 2020 foram para pagar contas, 
como energia elétrica e água - sendo o maior motivo para 
solicitação de empréstimos durante o ano. Já o pagamento de 
dívidas, como cartão de crédito, financiamentos e até outros 
empréstimos, representaram 22% do total de pedidos. O 
levantamento da Simplic também aponta que 14% dos pedidos 
de empréstimo em 2020 foram para abrir um novo negócio, 
8% para reformar a casa ou pagar uma mudança, 7% para 
pagamento de tratamentos médicos e 4% para comprar ou 
consertar veículo/carro.

O mais eficiente veículo de divulgação em toda Região Norte da Capital
Desde 1963 ampliando e consolidando sua liderança na Zona Norte

Hoje...
... Como principal endereço comercial da região de Vila Maria, a Avenida Guilherme Cotching re-

úne, além de lojas e escritórios de serviços, restaurantes, lanchonetes e bares. No seu entorno, a verti-
calização foi intensa nas últimas décadas, porém sua paisagem ainda mostra potencial para a explora-
ção do mercado imobiliário. Com o tempo, o calçamento de paralelepípedo foi substituído pelas pistas 
asfaltadas, atualmente divididas por um canteiro central. Mesmo com tantas mudanças, ainda se ob-
serva a semelhança com a foto da década de 40 e todo o desenvolvimento que a região alcançou ao lon-
go das últimas sete décadas. 
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Ontem...
... Registro da Avenida Guilherme Cotching em data indefinida entre os anos de 1945 e 1950. 

As pessoas na rua participam de evento popular que parece ser uma procissão religiosa. Como se 
observa, toda a área do bairro no entorno ocupada por casas, sendo que a vocação comercial da 
avenida já despontava, como observa-se à esquerda pelo toldo de um estabelecimento comercial. O 
calçamento ainda em paralelepípedo e a iluminação elétrica, já estavam presentes no bairro como 
pode-se observar com a grande quantidade de postes. O canteiro central ainda não existia naque-
la época.

Setor de consórcios surpreende e 
bate recorde em negócios em 2020

Alguns setores têm apresen-
tado resultados surpreendentes, 
apesar dos impactos econômicos 
provocados pela pandemia da 
Covid-19. Entre eles está o sis-
tema de consórcios, modalida-
de genuinamente brasileira que 
prestes a completar 60 anos, 
vem se solidificando como uma 
das formas do consumidor al-
cançar seus objetivos.

De acordo com o levanta-
mento da Associação Brasileira 
das Administradoras de Con-
sórcio-ABAC, a retração do se-
tor sofrida a partir do mês de 
março, foi revertida ao longo do 
ano. Em dezembro, os consór-
cios alcançaram 7,83 milhões 
de participantes ativos, além de 
um recorde de vendas, com 3,02 
milhões de novas cotas. 

Os negócios realizados no 
mercado de consórcios transpu-
seram R$ 163,63 bilhões, 21,5% 
maior que os R$ 134,68 conta-
bilizados em 2019. O crescimen-
to contou ainda com a alta de 
15,6% no tíquete médio anual, 
ao aumentar de R$ 46,88, em 
2019, para R$ 54,18, em 2020. 
Considerando o total de con-
templações de janeiro a dezem-
bro de 2020, o sistema injetou 
R$ 52,64 bilhões na economia. 

Segundo Paulo Roberto 
Ros  si, presidente executivo da 
ABAC Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios, 
“ao conviver com situações inu-
sitadas durante praticamente 
todo o ano passado, a entidade, 
lado a lado com as administra-
doras associadas, buscou re-
verter os efeitos da pandemia 
sobre o Sistema, tomando rá-
pidas providências administra-
tivas e comerciais, agregando 
tecnologias, incluindo conquis-
tas de pleitos junto ao Banco 
Central, que proporcionaram 
uma retomada vigorosa, com-
provada pelos diversos indica-
dores do Sistema de Consórcios 
em todos os segmentos em que 
atua”. Quanto às novas ade-
sões, foi possível avançar 5,2%, 

totalizando 3,02 milhões, acima 
das 2,87 milhões anotadas no 
mesmo período de 2019.

Entre os fatores que propor-
cionaram esse crescimento em 
um ano marcado pelas conse-
quências da  pandemia, a ABAC 
aponta medidas como: a rápida 
adaptação das administradoras 
diante do cenário, ações junto as 
autoridades, buscando soluções 
adequadas para este momento 
de pandemia, e a própria credi-
bilidade do sistema de consór-
cios no mercado brasileiro. Nos 
últimos dez anos, o crescimento 
foi de 21,3%.

Durante o ano, a média men-
sal das adesões chegou a 251,69 
mil, com recorde de 358,57 mil 
em setembro. Durante o ano, a 
média mensal das contempla-
ções chegou a 100,66 mil, com 
recorde de 126,48 mil em abril. 
Além das medidas tomadas pelo 
setor para adequar o produto à 
nova realidade, a pandemia evi-
denciou a necessidade de pla-
nejamento financeiro por par-
te do consumidor. Outro fator 
que colaborou para esse resulta-
do foi a baixa remuneração dos 
investimentos financeiros.“Os 
volumes acumulados de ven-
das e contemplações, ao lon-
go do ano, surpreenderam, de-
pois da ansiedade dos primeiros 
meses”, explica Rossi. “A média 
mensal das adesões, com 251,89 
mil cotas, e a dos consorciados 
contemplados, com 100,66 mil, 
evidenciaram comportamen-
to planejador dos consumido-
res que, apoiados pelo Sistema 
de Consórcios, passaram a gerir 
melhor suas finanças em busca 
de seus objetivos. Outro aspec-
to verificado no comportamento 
dos consumidores foi a compa-
ração dos benefícios do Sistema 
frente às baixas remunerações 
oferecidas pelos investimentos 
financeiros”, complementa.

De janeiro a dezembro, a to-
talização dos negócios realiza-
dos superou R$ 163,63 bilhões, 
21,5% mais que os R$ 134,68 

bilhões, registrados nos mes-
mos meses de 2019. O recor-
de no ano foi anotado em se-
tembro, com R$ 22,03 bilhões. 
Com a alta de 15,6%, o tíquete 
médio anual chegou a R$ 54,18 
mil, acima dos R$ 46,88 mil, de 
2019. O acumulado de contem-
plações, alcançado de janeiro a 
dezembro, atingiu a marca de 
1,21 milhão de cotas. No balan-
ço entre lançamentos de novos 
grupos e de encerramentos de 
outros, o volume no período foi 
1,6% inferior às 1,23 milhão dos 
mesmos meses de 2019.

Nos seis setores onde o me-
canismo está presente, todos 
anotaram crescimentos: eletro-
eletrônicos e outros bens móveis 
duráveis, com 80,9%; serviços, 
com 51,3%; veículos pesados, 
com 13,4%; motocicletas, com 
5,9%; imóveis, com 5,5%; e ve-
ículos leves, 4,4%.

Perspectivas para 2021

As perspectivas do setor 
para 2021 continuam positi-
vas, tendo como base o enten-
dimento por parte do consumi-
dor acerca do sentimento mais 
próximo da importância da es-
sência da Educação Financeira. 
“Face à consolidação constata-
da, as perspectivas para 2021 
acenam positivamente”, diz 
Rossi. “Apesar de ainda viven-
ciarmos a pandemia, agora em 
uma segunda onda, acreditamos 
que, se houver repetição dos ín-
dices alcançados em 2020, con-
quistaremos expressivos resul-
tados ao longo dos próximos 
meses”.

Paralelamente, além da pan-
demia, há outros fatores que 
contribuem na escolha do con-
sórcio para investimento em 
bens ou serviços. “Ao gerir suas 
finanças pessoais, os consu-
midores têm avaliado as ren-
tabilidades dos investimen-
tos financeiros”, explica Rossi. 
“Con tudo, face à baixa rentabi-
lidade oferecida, muitos têm op-
tado pelo investimento econô-
mico ou patrimonial, possível 
a partir da adesão aos consór-
cios de imóveis e veículos, entre 
outros”.

O sistema de consórcio teve 
origem no Brasil em 1962, a 
partir da indústria automobi-
lística. Sem a oferta de financia-
mento, funcionários do Banco 
do Brasil decidiram criar gru-
pos para a aquisição de automó-
veis, dando início assim ao siste-
ma de consórcios. Desde então, 
a modalidade vem passando por 
todos os momentos econômicos 
do País e, de acordo com os nú-
meros, comprova que mantém 
a credibilidade do consumidor 
brasileiro para a aquisição de 
bens e até serviços.
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Com crescimento em todos os setores em que está presente, o consórcio também se solidifica no mercado de 
imóveis, terminando o ano com 1,04 milhão de participantes ativos no segmento
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Recomposição da Travessa José Sancho 
segue aguardando decisão judicial

Moradores da Travessa José 
Sancho, na região de Santana, 
esperam há mais de dois anos 
por obras para recompor par-
te da via, onde uma cratera se 
abriu num período de chuvas. 
O desmoronamento aconteceu 
devido às obras que eram reali-
zadas na rua paralela em área 
particular e, apesar da intensi-
dade do estrago, ainda não há 
previsão de reparo.

Essa situação foi publica-
da pela AGZN em sua edição de 
11/9 do ano passado com o títu-
lo: “Desmoronamento na Tra-
vessa José Sancho permanece 
sem solução há 2 anos” e pos-
teriormente na edição de 16/10 
com o título: “Moradores da 
Travessa José Sancho aguar-
dam solução para desmorona-
mento há mais de 2 anos”

A Prefeitura de São Paulo 
informou que a solução desse 
caso depende de decisão judicial 
que definirá a quem cabe a res-
ponsabilidade da obra, portan-
to, continua sem perspectiva de 
solução. Enquanto isso, mora-
dores do local temem que novos 
acidentes possam ocorrer, prin-
cipalmente diante da intensida-
de das chuvas de verão.
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Travessa José Sancho, onde desmoronamento de terreno 
provocou abertura de cratera

Santana


