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O HORIZONTE para o varejo em 2008
não é tão resplandecente como foi no
ano passado. O sol ainda vai brilhar, mas
analistas alertam para a possibilidade de
se formarem algumas nuvens. As incerte-
zas estão relacionadas aos quatro pontos
que sustentam um bom desempenho do
setor: juros mais baixos, inflação contro-
lada, aumento da renda e um mercado
de trabalho forte. Em 2007, a conjunção
favorável para esses quatro fatores garan-
tiu, de acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), um
crescimento de 9,9% das vendas e de
14,1% para a receita nominal. Neste ano,
é certo que o crescimento vai continuar,
mas a intensidade deve diminuir.

Uma das principais incertezas é a
tendência que os juros devem seguir
neste ano. Pesquisas do Banco Central
(BC) com os principais analistas de mer-

cado mostram que a taxa básica (Selic)
deve permanecer no atual nível -
11,25% ao ano-até o fim de 2008. Ce-
nário diferente do ano passado, quando a

taxa passou de 13,7 S % no encerramento
de 2006 para 11,25% em dezembro de
2007 - um corte de 2,5 pontos percen-
tuais. Ainda mais importante que a ten-
dência da Selic é o comportamento do
juro na ponta da cadeia consumidora. Ou
seja, quanto será cobrado por bancos e fi-

nanceiras na concessão dos empréstimos.
Ao olhar esse cenário, pode-se dizer

que 2008 não começou bem. Em janeiro,
depois do anúncio do pacote do governo
para compensar a perda da arrecadação
com o fim da Contribuição Provisória so-
bre Movimentação Financeira (CPMF), os
bancos elevaram o juro ao consumidor
em até 5 pontos porcentuais. De acordo
com dados do BC, o juro médio anual
cobrado da pessoa física passou de 43,9%
para 48,8%. Na base disso está o aumento
do spread bancário - diferença entre o
custo do dinheiro na captação e as taxas
cobradas nos empréstimos.

Juros sobem
O pacote para compensar as perdas na ar-
recadação com o fim da CPMF trouxe um
aumento do Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras (IOF), de 1,5% para 3,38%.
Além disso, os bancos já embutiram no
spread a elevação da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), de 9% para
15%, que incidirá sobre o lucro das insti-
tuições financeiras. Com tudo isso, o
custo do crédito ficou mais alto no início
de 2008. Um cenário bem diferente do
ano passado, quando o juro anual para o
consumidor caiu de 52,3% em janeiro
para 43,9% em dezembro.

"O aumento dos juros para o consu-
midor no início do ano acaba tendo al-
gum impacto para o varejo. Se esta ten-
dência continuar durante o ano,
poderemos ter nuvens carregadas no ho-
rizonte, principalmente se o Banco Cen-
tral também decidir por um aumento da
taxa Selic", diz Júlio Gomes de Almeida,
consultor do Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial (ledi).

No início de março, Almeida decla-
rou à Foco ECONOMIA que aumento da
Selic era uma possibilidade remota, mas
que não deveria ser descartada, devido
às incertezas no cenário internacional. O
problema é que os Estados Unidos pas-
sam por uma crise econômica, com de-
saquecimento da atividade e, para pio-
rar, inflação em alta. Nesse ambiente de
incertezas, ainda há a tendência de au-
mento dos preços das cornmodities, com
impacto direto sobre a inflação no Brasil.
Se a inflação ficar pressionada, o BC pode
ter de aumentar os juros.
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De outro lado, o que pode contar a
favor de uma possível alta dos juros é a
queda do dólar. A escalada dos preços po-
derá ser suavizada pelo real mais valori-
zado ante a moeda americana, já que as
importações de produtos e matérias-pri-
mas ficam mais baratas. Além disso, parte
do que seria exportado é direcionada para
o mercado interno. Isso ocorre porque os
produtos brasileiros ficam mais caros no
exterior e porque o consumo nos Estados
Unidos está mais fraco.

"O dólar em queda é um bom mo-
tor para o varejo. Ajuda a controlar a in-
flação e impede a alta dos juros. Fatores
que são essenciais para a manutenção
do consumo", afirma o economista-
cliefe do Banco Fator, José Francisco de
Lima Gonçalves.

Segundo Gonçalves, a prova de que o
juro tem efeito direto sobre o varejo é
que o desempenho do setor varejista saiu
do terreno negativo quando as taxas de
juros começaram a cair. Isso aconteceu no
início do segundo semestre de 2003,
quando a Selic passou de 26,5% ao ano
em rnaio para 24,5% em julho. Dados do
IBGE mostram que, no primeiro semestre
daquele ano, o varejo apresentava uma
contração de 5,6% no volume de vendas
e, no segundo semestre, a redução foi me-
nor, de l ,9%. O impacto do corte dos ju-
ros - que passou para 20% ao ano em se-
tembro e terminou 2 O O 3 em 17,5 % - foi
sentido de maneira mais significativa no
primeiro semestre de 2004, quando o vo-
lume de vendas subiu 9,3%.

Renda e emprego
Além do comportamento do juro e da in-
flação, o varejo depende da renda dos
consumidores e do emprego. Nesses dois
apoios do setor, o cenário foi muito posi-
tivo ern 2007. O IBGE aponta que o au-
mento do emprego foi de 11,85% e a
evolução da renda chegou perto de 3%.
Para 2008, o cenário ainda é positivo. Os
primeiros dados divulgados pelo IBGE
mostram que a taxa de desocupação nas
seis regiões metropolitanas incluídas na
Pesquisa Mensal de Emprego foi de 8% da
população economicamente ativa (PEA).

Em relação a dezembro de 2007, de
fato, houve uma leve alta - de 0,6 ponto
percentual -, mas isso é considerado nor-

mal nesta época do ano. Além disso, a taxa
apresentada em dezembro, de 7,4%, foi a
mais baixa de toda a série histórica do
IBGE. Também é importante destacar que
a taxa de janeiro de 2008 é menor do
que a apresentada em todos os outros me-
ses de 2007, com exceção de dezembro.
O rendimento médio mensal apresentou
recuperação de 3,4% em janeiro, em
comparação com mesmo mês de 2007.

"Neste ano, há boas perspectivas de
continuidade do processo de 2007",
afirma Almeida, do ledi. Ele explica que,
até o ano passado, o cenário era de re-
composição de renda, diante das perdas
acumuladas nos anos anteriores. Em
2008, ele prevê que a sensação será de
um aumento real dos salários.

Almeida explica que o perfil do mer-
cado de trabalho também melhorou. Da-

dos do IBGE mostram que a informali-
dade vem caindo sistematicamente. Para
se ter uma idéia, em 2007, 42,4% da po-
pulação ocupada (média anual) era em-
pregada com carteira assinada no setor
privado. Em 2003, essa taxa era de 39,7%.

"Para o varejo, é muito importante a
formação de um mercado de consumo
interno forte. De 2003 até agora, nota-
mos um aumento de 20% na massa de
rendimento real. Isso considerando ape-
nas o rendimento do trabalho, sem levar
em conta aposentadorias e transferên-
cias", explica.

Pesquisa realizada pelo Programa de
Administração de Varejo (Provar), da Fun-
dação Instituto de Administração (FIA), li-
gada à Universidade de São Paulo (USP),
divulgada no início de março, mostra o
impacto que o aumento da renda tem so-
bre o setor de varejo. De cada 1% de cres-
cimento na renda há um crescimento de
0,65% nas vendas do varejo.

Com os quatro apoios do varejo an-
corados em uma economia estável, o ape-

tite dos bancos pelos tomadores de cré-
dito aumentou. Um número maior de li-
nhas de financiamento - principalmente
com a oferta do consignado - e a queda
nas taxas de juros levaram muitos consu-
midores a buscar no crédito a melhor al-
ternativa para a antecipação de uma com-
pra. Em 2007, o sistema financeiro
emprestouR$ 932,3 bilhões, crescimento
de 27,3% em relação ao ano anterior. Só
no segmento de pessoas físicas, a expan-
são foi de 33,1%, com destaque para as
operações de leasing, que cresceram
110% no ano passado.

É justamente a forte demanda pelas
linhas de crédito que traz um fator preo-
cupante para o varejo em 2008: quanto
da renda dos consumidores já está com-
prometida com crédito. E o chamado en-
dividamento da população, As atuais
condições ainda não são consideradas li-
mitadoras para o crescimento do varejo,
rnas podem prejudicar o desempenho
das vendas, quando comparadas ao re-
sultado do ano passado.
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Shopping centers movimentados e filas nas

lojas devem continuar, mas com moderação

A pesquisa do Provar mostra isso. A
cada 1% de crescimento no endivida-
mento há uma queda de 0,56% nas ven-
das do comércio. E, tomando por base
um cenário de crescimento da renda,
como se viu em 2007 e se espera para
este ano, o endividamento pode ficar
ainda maior. O estudo mostra que, para
cada 1% de expansão da renda, o endivi-
damento cresce 1,7%, se forem mantidos
os prazos de pagamentos e juros.

Neste contexto de provável aumento
de renda em 2008, mas com endivida-
mento já elevado, o professor Cláudio Fe-
lisoni, coordenador-geral do Provar,
alerta para os efeitos ambíguos. "Num
primeiro momento, a renda maior am-
plia as vendas. Depois disso, tem impacto
sobre o endividamento, o que reduz o
poder de consumo a médio prazo", ex-
plica. A professora PatriciaVance, pesqui-
sadora do Provar, acrescenta que o endi-
vidamento de 2007 pode ser o "freio

para o crescimento do varejo em 2008".
Há alguns analistas que reduzem o

efeito da alta dos juros sobre o desempe-
nho do varejo, mas todos eles concor-
dam em que a renda é primordial na
hora de tornar as decisões de consumo.
"Se o juro sobe, há quem olhe apenas o
valor da prestação para decidir se com-
pra ou não. O comprometimento da
renda com outros financiamentos e com
os gastos do dia-a-dia é fundamental
para as decisões", explica o analista do
setor de varejo da Planner Corretora de
Valores, Peter Ping Ho.

Os primeiros números do varejo e
do endividamento em 2008 já dão al-
guns sinais de corno deve se comportar o
consumidor. "Em dezembro, ele se re-
traiu um pouco, porque aproveitou o di-
nheiro a rnais do fim do ano, com o 13°
salário, para pagar dívidas", diz a profes-
sora Patricia, do Provar. Isso explica a pa-
rada das vendas no fim de 2007. Alguns
setores chegaram a registrar queda nas
vendas, como móveis e eletrodomésticos

(6,2%); combustíveis e lubrificantes
(2,3%); e vestuário e calçados (-2,2%).

Por outro lado, o uso do 13° salário
no pagamento de dividas explica também
a queda do endividamento no começo
do ano. A assessora econômica da Federa-
ção do Comércio de São Paulo (Fecomer-
cio-SP), Kelly Carvalho, destaca que o ce-
nário melhorou em fevereiro. "48% da
população tem dívidas e 32% tem dívidas
em atraso", informa. Em relação a janeiro,
a queda foi de 5 pontos percentuais no
total de pessoas endividadas. A diferença é
ainda maior em relação ao mesmo mês
do ano passado - baixa de 13 pontos.
Com as dívidas em dia, ela acredita que o
consumidor pode voltar ao crédito e, com
isso, as vendas devem aumentar.

Bancos emprestam
Do lado dos bancos, a oferta de crédito,
apontado como o motor para o cresci-
mento do varejo em 2007, deve conti-
nuar alta. "Os bancos ainda têm muito
dinheiro para emprestar. Se o consumidor
tiver disposição e disponibilidade de re-
cursos, há espaço para o crescimento do
varejo", afirma Ho, da Planner Corretora.

Além do crédito de bancos e finan-
ceiras, o varejo continuará beneficiado
pelas linhas de financiamento criadas pe-
las próprias empresas do setor. "São os
cartões próprios e o parcelamento da
compra direto com uma financeira da
loja ou que presta serviços para ela",
afirma Almeida, do ledi. Além disso, ele
acredita que o setor de veículos e motos
e móveis e eletrodomésticos continuarão
a puxar as vendas.

.Com algumas nuvens no horizonte,
todos os sinais apontam que o varejo con-
tinuará crescendo em 2008. A expectativa
de Almeida é que o volume de vendas fi-
cará um pouco abaixo de 2007. "Espera-
mos um crescimento de 8%, mas isso vai
depender da disponibilidade de renda do
consumidor para se endividar e também
do comportamento de juros e inflação",
prevê. Em São Paulo, depois de um cresci-
mento no faturamento real de 6,3% em
2007, a assessora da Fecomercio também
tem uma expectativa menor. "O resultado
neste ano deve ficar abaixo de S%", avalia.
Ninguém acredita em fortes chuvas, mas
uma garoa pode rolar. • •
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