
Trimestre começa com recorde de confiança 
Daniele Fonseca, Paulo Sérgio, Camila Abud 
 
O começo do segundo trimestre do ano já mostra que o período tem tudo para manter o fôlego 
para os varejistas. Pelo menos é o que aponta a confiança do consumidor paulistano, que 
bateu recorde histórico, segundo a Federação do Comércio do Estado de São Paulo 
(Fecomércio). 
 
Com os sinais de aquecimento, as empresas do comércio estimam que o segundo semestre 
terá mais tranqüilidade para seguir firme com os planos de expansão. É o caso do 14º grupo 
supermercadista do País, o Sonda, que anuncia para o mês de julho quatro novas lojas 
instaladas nos bairros da Vila Carrão, Pompéia, Pirituba e Vila Maria, todos na capital paulista, 
com investimentos estimados em R$ 80 milhões.  
 
De acordo com Roberto Moreno, diretor financeiro do Sonda, que obteve no ano passado um 
faturamento médio de R$ 832,3 milhões, sua empresa teve um aumento de 13,9% no 
primeiro trimestre deste ano em comparação a igual período do ano passado, e a expectativa é 
de manter esse ritmo mais elevado.  
 
Em janeiro, a rede conseguiu um crescimento de 10,7% em comparação com o mesmo mês de 
2007, enquanto fevereiro teve um aumento de 13,6% e março, de 16,8%. O aumento real 
com deflação do IPCA (Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo) também ficou com 
números positivos em janeiro (5,9%), fevereiro (8,6%) e março (8,8%), com média de 7,7%. 
 
Para Moreno, que também é diretor da Associação Paulista de Supermercados (Apas), a 
performance do primeiro trimestre de maneira geral foi boa, apesar de alguns sempre acharem 
que daria para ganhar mais. A expectativa de crescimento para o setor de supermercados é de 
um aumento de 17%, que, deflacionado, cai para 10%. Ele observou que a crise nos Estados 
Unidos não gerou impacto no varejo de auto-serviço e possivelmente tenha resvalado de leve 
mais nas empresas de capital aberto e em alguns produtos importados. 
 
Otimismo 
 
A Kalunga, uma das maiores varejistas de itens de papelaria e informática, também teve um 
bom primeiro trimestre em vendas e a previsão é de que esse ritmo siga em frente no segundo 
trimestre deste ano, ainda mais agora, com o estudo da Fecomércio. A empresa, que iniciou a 
campanha de volta às aulas logo depois do Natal, com expectativa de até 15% de aumento 
nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, superou sua meta em 10%.  
 
Com cerca de 50 lojas, a Kalunga ainda pretende ampliar o número de unidades este ano. Nos 
planos da varejista estão a abertura de 10 ou 12 novas lojas. Se concretizado ao máximo, esse 
valor é equivalente ao dobro do aberto ano passado, quando seis pontos foram inaugurados. 
Interessada em manter a elevação dos negócios, a rede percebeu a necessidade de ampliar as 
opções de pagamento para atrair e fidelizar ainda mais consumidores.  
 
O diretor-geral da Telhanorte, Fernando de Castro, também está otimista com o aumento da 
renda da população e com indicadores como o de maior otimismo por parte dos consumidores 
paulistas, por se tratar do maior mercado varejista do País.  
 
O executivo confirma que o setor de material de construção passa por um bom período, e deve 
continuar nesse movimento apesar da crise americana. "O primeiro trimestre foi bastante 
aquecido e foi melhor do que o do ano passado, que já teve um bom resultado; estamos com 
crescimento de acima de dois dígitos", afirma Castro. Aproveitando o mercado, a Telhanorte, 
que atualmente possui 26 lojas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, também 
ampliou, este mês, com uma campanha promocional, suas facilidades de pagamento aos 
clientes que possuem seu cartão, que podem pagar em até 15 vezes, com juros de 1,49%, e 
diminuiu o valor da parcela mínima para R$ 20,00, que diz ser a menor entre as principais 
redes varejistas do setor.  
 



O foco de investimentos este ano seria a abertura de lojas: a empresa deve abrir até 6 
unidades, frente a 3 do ano passado, sendo o custo de cada uma de R$ 20 milhões a R$ 25 
milhões. Ainda há planos de ir para outros estados e de aumentar sua logística. 
 
E-commerce 
 
As vendas pela Internet também são fortes no mercado brasileiro, e o varejo especializado 
nesse perfil (e-commerce) acompanha de perto os estudos do segmento. Este mês, segundo o 
indicador desenvolvido pelo Programa de Administração do Varejo (Provar), da Fundação 
Instituto de Administração (FIA), em parceria com a Felisoni & Associados, denominado e-
Flation, aponta índice negativo de 1,70%.  
 
Na análise de abril, a composição da cesta de produtos foi alterada com base nas vendas totais 
por categoria em 2007, apuradas pela e-bit, representando 71,2% dos itens vendidos na 
Internet. A categoria produtos para a casa foi substituída por eletroportáteis e foi criada a 
categoria cine e fotos.  
 
No período, apenas a categoria eletroportáteis apresentou inflação, com o índice de 0,53%. 
Para compor a deflação de 1,70%, índice registrado com base nos produtos restantes, foi 
verificada deflação em CDs e DVDs com índice de 3,78%. Segundo o coordenador geral do 
Provar, Cláudio Felisoni de Angelo, as variações de preços apuradas no e-Flation "refletem um 
ambiente mais competitivo, no qual o consumidor pode pesquisar as ofertas oferecidas por 
diferentes empresas". 
 
Pesquisa 
 
O humor do paulistano apresentou em abril, na comparação com o mesmo período de 2007, 
uma elevação de 16,2% (128,3 pontos). Em relação a março deste ano, houve uma ligeira 
alta, de 0,8%, conforme o Índice de Confiança do Consumidor (ICC). 
 
De acordo com a Fecomércio-SP, o crescimento do ICC se deve principalmente à melhora da 
percepção do consumidor de sua situação atual. Este é o melhor resultado já apresentado na 
série histórica do índice, que foi impulsionado pelo bom momento da economia, pelas 
melhorias efetivas no mercado de trabalho e a expansão da renda, que se reflete diretamente 
no poder aquisitivo. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 23 abr. 2008. Comércio, p. B12. 
 


