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Crescimento no 1º tri é de 6,8% e no 4º trimestre foi de 11,5%  
 
O desempenho em vendas da maior varejista do Brasil no primeiro trimestre já demonstra o 
movimento de desaceleração do consumo. O Grupo Pão de Açúcar registrou receita líquida de 
R$ 7,8 bilhões no período, com alta de 11,9% sobre os primeiros três meses de 2010. Nessa 
conta entram as bandeiras comparáveis de período a período: os super e hipermercados Extra, 
Pão de Açúcar, CompreBem e Sendas; o "atacarejo" Assaí; as redes de móveis e 
eletroeletrônicos Ponto Frio e Extra Eletro, o Ponto Frio Atacado e os sites Ponto Frio.com e 
Extra.com.  
 
Ao considerar o conceito "mesmas lojas" do grupo, o crescimento foi de 6,8% nos primeiros 
três meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado. No quarto trimestre de 
2010 o índice de crescimento havia sido de 11,5% e, no terceiro trimestre, 12,5% (sempre em 
comparação ao mesmo período dos anos anteriores). 
 
"O índice de crescimento é cada vez menor", diz o analista Renato Prado, da Fator Corretora. 
O movimento atinge tanto as operações do GPA Alimentar (supermercados, hipermercados, 
postos de gasolina, drogarias e "atacarejos") quanto as de Globex, onde estão reunidas as 
bandeiras de eletroeletrônicos do grupo (sites, lojas físicas e atacado). "A expectativa é que 
haja desaceleração [no índice de crescimento do grupo] nos próximos trimestres, 
especialmente nas operações que dependem mais de crédito, como nas bandeiras de 
eletroeletrônicos", afirma Prado.  
 
A receita de Casas Bahia não é comparável porque não foi informada a venda da empresa no 
primeiro trimestre de 2010 - a rede só foi consolidada no balanço da Globex a partir de 
novembro do ano passado. No primeiro trimestre deste ano, a receita líquida da Casas Bahia 
foi de R$ 3 bilhões.  
 
Sem Casas Bahia, a receita líquida de Globex alcançou R$ 1,8 bilhão, com alta de 44,9% sobre 
o primeiro trimestre de 2010. No parâmetro "mesmas lojas", no entanto, as vendas líquidas de 
Globex no período cresceram 10,5%. "No quarto trimestre de 2010, sobre o mesmo período de 
2009, Globex sem Casas Bahia havia crescido 30% ", diz Prado. "O momento de euforia da 
economia já passou, mas a desaceleração está sendo gradual".  
 
Para Rafael Cintra, da Link Corretora, em relação à Globex, a base de comparação está 
"distorcida" devido ao fim da isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre 
linha branca, que vigorou até janeiro de 2010 e incentivou o consumo ao longo daquele 
primeiro trimestre.  
 
"A restrição ao crédito deve causar maior impacto nas vendas da Globex só no segundo 
semestre", diz Cintra, para quem as mais recentes medidas governamentais para conter a 
inflação ainda podem levam alguns meses para serem absorvidas. "Mas a desaceleração no 
crescimento de GPA Alimentar continua, por conta da inflação dos alimentos".  
 
Ontem, na divulgação da sua performance de vendas, o grupo afirmou que as vendas 
"mesmas lojas" do GPA Alimentar foram impactadas pela data da Páscoa. Em 2010, a 
celebração ocorreu no primeiro domingo de abril, o que incentivou o consumo em março, 
enquanto que, neste ano, a Páscoa acontece no último domingo deste mês. Sem esse efeito 
sazonal, as vendas líquidas de GPA Alimentar cresceriam 8%. No consolidado, no entanto, o 
aumento foi de 5,7%.  
 
Na divulgação dos resultados, em 10 de maio, o grupo deve mostrar as vendas de janeiro a 
abril, para "neutralizar o efeito sazonal".  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 abr. 2011, Empresas, p. B8. 


