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As perspectivas são positivas para as empresas de varejo em 2007, principalmente depois da 
revisão do PIB pelo IBGE. O novo cálculo mostrou que o consumo cresceu muito mais do que 
se imaginava. Para 2005, a expansão, na verdade, foi de 7,1% e não de 3,1% . Ainda não 
foram divulgados os resultados para 2006, mas é esperado que o crescimento também seja 
bem maior do que os 3,6% contabilizados anteriormente.   
 
Segundo o economista Sergio Vale, da MB Associados, é provável que a expansão do consumo 
também tenha se situado em torno de 7% em 2006. Como os fatores que favoreceram a 
demanda devem ser mantidos neste ano, entre eles o aumento da renda, tudo leva a crer que 
não faltarão clientes nas lojas.   
 
No entanto, as estimativas para 2007 só ficarão mais nítidas depois de conhecidos os números 
do PIB no ano passado, diz Vale. Mas os indicadores são animadores: espera-se que os 
salários, que tiveram reajuste de 16% em 2006, tenham um aumento real de 8% este ano.   
 
Entre as varejistas listadas na bolsa de valores, os analistas de investimento acreditam que 
este também pode ser um bom ano para a Renner e Riachuelo, que vendem vestuário, bem 
como para a Lojas Americanas.   
 
"O ambiente econômico para 2007 é tão positivo quanto o de 2006", acredita José Galló, 
presidente da Renner. Segundo ele, alguns fatores podem afetar pontualmente o consumo. A 
expansão do crédito para automóveis, por exemplo, tira mercado de outros segmentos, 
principalmente dos aparelhos eletrônicos. "Isto acontece por um certo tempo, mas, depois, a 
situação se normaliza", diz.   
 
O analista do Credit Suisse, Tufic Salem, prevê que, neste ano, as vendas da Renner alcancem 
R$ 1,9 bilhão, o lajida (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) cresça 
para R$ 260 milhões e seu lucro se situe em R$ 140 milhões. A Renner fechou 2006 com uma 
receita de R$ 1,4 bilhão. O Lajida da rede foi de R$ 184,4 milhões e o lucro, de R$ 98,8 
milhões.   
 
Mesmo para os supermercados, as expectativas são positivas à primeira vista. A Nielsen 
projeta que o consumo de bens de não-duráveis crescerá, em volume, entre 5% e 6% em 
2007. Só nos dois primeiros meses do ano, o aumento foi de 1,7%. No entanto, a forte 
competição entre as três grandes redes - Pão de Açúcar, Carrefour e Wal-Mart - deve fazer 
com que elas mantenham uma política agressiva de preços e sacrifiquem margens. Foi isto que 
aconteceu com o Pão de Açúcar em 2006. "A empresa precisa vender mais para, no fim, ficar 
igual", afirma o analista da Ágora, Antônio Heluany Neto. O Pão de Açúcar irá divulgar seu 
balanço para 2006 nesta quinta-feira e as expectativas são de que a empresa lucre menos.   
 
A longo prazo, um outro fator deve influenciar o consumo: a contínua expansão do crédito 
imobiliário. Segundo o economista da MB, deve haver uma repercussão sobre a demanda de 
outros bens uma vez que os consumidores precisarão redistribuir os gastos para fazer caber no 
orçamento as prestações da casa própria. Em um primeiro momento, o mercado mais afetado 
tende a ser o de veículos.   
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