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Em 2008, o varejo brasileiro terá uma espécie de "crescimento chinês". O número ainda não é 
visível no cenário turbulento da crise, mas os analistas apontam algo pouco acima de 10% no 
volume de vendas nominais. Embasam a performance - invejada por outros setores da 
economia mais contundidos pela pancada financeira internacional, como a indústria - os 
reflexos do crescimento dos últimos meses, especialmente o aumento da massa salarial, do 
crédito, da renda e a expansão do mercado consumidor. 
 
Esperávamos 15%, mas, pela crise, ficamos menos otimistas e devemos fechar o ano acima de 
10% - diz Juracy Parente, professor da FGV de,São Paulo e coordenador do Centro de 
Excelência em Varejo, da Fundação Getúlio Vargas (GVcev). Para 2009, Parente acredita que o 
crescimento se mantém, mas em ritmo menor: "perto de 2%". 
 
O impacto da crise não é generalizado e é menor do que se imagina - diz Emerson Kapaz, 
consultor estratégico do Instituto de Desenvolvimento do Varejo (IDV). Ele acredita que o 
crescimento do setor será pouco menor que 8,5%. 
 
Mas só este número já é bom, porque está sobre os quase 10% de 2007- aposta. 
 
Segundo Kapaz, o número encorpado parte do fato de que não sofreram alterações drásticas, 
pelo menos por enquanto, dois dos três indicadores que balizam o setor: o aumento de salário 
e renda, o índice de confiança do consumidor e o crédito. 
 
Só o crédito foi afetado, especialmente o dos carnes, que representam uma fatia menor do 
varejo - destaca. 
 
A sazonalidade do último trimestre também eleva as expectativas. 
 
As compras para o Natal já estão feitas, não houve mudanças - complementa. 
 
Comprovando o bom momento, nos supermercados  que formam o maior setor do varejo em 
volume de vendas, com 30% do total - os negócios vão muito bem. O crescimento do 
faturamento em 2008 deve ficar acima de 8%. 
 
Reflexos nos importados 
 
O impacto da crise é muito pouco. Não houve diferença nos produtos do Dia das Crianças. Para 
o Natal, a única alteração deve ficar por conta dos produtos importados que começam a entrar 
esta semana e, com a flutuação do dólar, vamos ter alguns reflexos - diz Sussumu Honda, 
presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), que critica o governo face à 
crise. -Demorou um pouco para tomar decisões, mas agora é vital definir como o dólar vai 
ficar. 
 
Nem o crédito, vilão-chefe do pânico global, ameaça o sono do executivo. Mesmo apostando 
na sua restrição no primeiro trimestre de 2009, Honda não se abala, pois 70% de tudo o que 
entra nos caixas do setor vêm de itens de alimentação, higiene pessoal e limpeza, vendas 
feitas na imensa maioria à vista. 
 
A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) também não vê problemas até 
o Natal, devido ao aumento da massa salarial que compensa a redução de crédito, além da 
sazonalidade do período. 
 
Em 2009, no cenário mais provável, com 75% de chance de se tornar real, o varejo terá 
crescimento zero, mantendo o volume de vendas e com boas chances de os supermercados 
terem um ano ainda melhor que 2008 - diz Altamiro Carvalho, assessor econômico da 
Fecomercio. - Porque se o consumo dos itens mais caros tende a cair, o dos alimentos e 
vestuário deve aumentar. 



O cenário pessimista traçado pela entidade, com 5% de possibilidade, aponta queda de 4% e o 
mais otimista, tem os 20% restantes e traz crescimento de 2%. 
 
Apenas o comportamento do consumidor determinará o horizonte do varejo nacional. 
 
Ainda não dá para saber como será o ano de 2009, estamos no meio da turbulência e há um 
forte fator irracional no mercado. O quarto trimestre não vai ser tão bom quanto poderia. Não 
é tão bom quanto a tendência que apontava, mas ainda será excelente na comparação com o 
cenário externo - avalia Sílvio Laban, vice-coordenador do GVcev. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 12 out. 2008, Economia, p. E2. 


