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O impacto da inflação nos preços dos alimentos começa a criar uma queda de braço entre a 
indústria e o varejo, que pode tomar maiores proporções de olho nas vendas do segundo 
semestre. O começo de tensão entre esses setores da economia, conforme estimam alguns 
economistas especializados em varejo, deve-se à busca pela manutenção dos negócios para o 
restante do ano, sem grandes perdas para as redes supermercadistas.  
 
Para o consultor de marketing de alimentos e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
Francisco Rojo , os comerciantes devem rebater aos pedidos de aumento dos preços por parte 
de seus fornecedores, principalmente de olho na queda das vendas. Para Rojo, como a 
concorrência é intensa e o nível de inflação ainda é relativamente baixo, subindo pouco e 
controlável, o momento é apenas de cautela nos próximos meses.  
 
"Não percebo a inflação de preço mexendo significativamente nos padrões de margem dos 
varejistas. Acho pouco provável. A não ser que a inflação dispare, mas isso é um cenário 
remoto", disse o especialista ao DCI. O especialista também observa que a tensão entre varejo 
e indústria vai se recrudescer, por que enquanto um pressiona para cima porque precisa ver 
mais caro em virtude de sua produção, o outro não pode aumentar o preços com o temor dos 
consumidores não conseguirem absorver a alta. 
 
Diante desse cenário de queda de braço, uma notícia ainda é comemorada pelo mercado, pelo 
menos por enquanto. Ontem, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), soltou um 
balanço em que as vendas dos supermercados no País cresceram 13,95% no mês de maio, em 
comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação ao mês anterior, houve alta 
real de 7,79%. No acumulado de janeiro a maio, o resultado alcança 8,87% - o melhor 
desempenho nos últimos cinco anos, conforme estudo apresentado pela entidade.  
 
Para o setor, é preciso lembrar que maio é o mês que representa a segunda melhor data do 
ano para o varejo, logo as vendas de junho não devem ser tão expressivas. Para o consultor 
Francisco Rojo, uma tendência que está ganhando fôlego e gerando mais receita em outras 
regiões é a prática que vem sendo adotada por redes regionais como Nordestão (Rio Grande 
do Norte), Arco-Iris (Pernambuco), ABC (Minas Gerais), Modelo (Mato Grosso), Imperatriz (SC) 
e Condor (PR). Segundo ele, elas trabalham a diversificação e variedades de produtos, 
melhorando as categorias perecíveis como padaria, carnes e frutas, legumes e verduras, que 
ganharam destaque nas vendas vistas no mês de maio.  
 
"As lojas de pequeno e médio portes estão se aprimorando e isso implica no ganho de fatias 
sobre outros setores do comércio tradicional", analisou o pesquisador. Esta tendência já vem 
ocorrendo há algum tempo e ficou mais forte com o valor do dólar mais baixo, que facilitou a 
vinda de importados da China. Sobre a alta das vendas de maio, ele explica que "no Nordeste, 
a percepção de mercado foi que os supermercados tiveram também a contribuição do aumento 
de valores do programa Bolsa Família que estimulou a demanda das classes C e D". Vale 
lembrar que o governo repassou maior verba ao programa às classes baixas, sendo assim a 
baixa renda estava mais capitalizada mês passado. 
 
Já para o economista-chefe da consultoria Gouvêa de Souza & MD, César Fukushima, apostar 
na categoria de não alimentos, outra tendência do mercado, pode não ser a resposta para o 
problema da inflação porque com o orçamento mais restrito, as classes C, D e E fogem daquilo 
que não é essencial. "Está havendo uma diminuição de consumo de produtos supérfluos, 
aqueles que a pessoa não precisa para sobreviver. A pesquisa de comércio no item outros 
artigos pessoais e domésticos indica uma queda no primeiro quadrimestre de 29,6% para 
19,2%", analisou  
 
No ramo supermercadista, a classe C, que tem crescimento vigoroso, ajuda o aumento de 
vendas, com o crescimento de renda, que é bastante canalizada para as mercadorias básicas. 
Assim, no mix de alimentação, o efeito chega aos supermercados primeiro, o que interfere nos 
números de todas as pesquisas de consumo em supermercados. 
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