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Vendas no varejo
avançam 1,2%
em março
Segundo pesquisa do IBGE, oito entre dez atividades pesquisadas
tiveram alta; na comparação trimestral houve desaceleração
Daniela Amorim / RIO

Após um início de ano fraco,
as vendas no comércio varejista voltaram a tomar fôlego em
março. Houve expansão de
1,2% na comparação com fevereiro. Oito entre dez atividades apuradas na Pesquisa Mensal de Comércio registraram
avanço, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Mas, na comparação trimestral, o varejo mostra desaceleração, o que pode
enfraquecer o faturamento do
setor em 2011, em relação ao
ano passado.
No primeiro trimestre de
2011, as vendas do varejo cresceram 6,9%, contra uma expansão
de 9,6% no quarto trimestre de
2010. A desaceleração também
foi observada no comércio varejista ampliado, que inclui ainda
asatividadesdematerialdeconstruçãoe de veículos e motos, que
passou de uma alta de 14,3% do
quarto trimestre de 2010 para
7,1% no primeiro trimestre deste ano.
Segundo Reinaldo Pereira, ge-

rente da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, ainda é
cedo para prever o comportamento do comércio em 2011,
mas o varejo não deve repetir o
bom desempenho do ano passado. “Quando olho no curto prazo, vejo crescimento no comércio varejista. Mas no longo prazo
vejodesaceleração”, afirmouPereira.
O analista Rafael Cintra, da
LinkInvestimentos, enxerga um
freio no ritmo de crescimento
do varejo apenas por uma base
de comparação forte.
Como o comércio varejista
cresceu muito em 2010, a base
de comparação ficou maior e o
crescimento registrado este ano
parecerá cada vez menor. Mas,
de acordo com Cintra, as medidas macroprudenciais adotadas
pelogovernoparacontero crédito só começariam a ser sentidas
no segundo semestre de 2011.
“Euachoqueoano de2011ainda será bom para o varejo sim.
Talvez a inflação maior possa
corroer a renda do trabalhador,
mas isso seria só em 2012”, avaliou Cintra, que espera um abril

ainda bom para o varejo, graças
às vendas da Páscoa.
O economista Alexandre Andrade, da Tendências Consultoria Integrada, prevê uma continuidade da trajetória de expansão das vendas no varejo para os
próximos meses. A projeção para 2011 é de uma alta de 6,8%. O
crescimento da massa salarial
contribuiria para impulsionar o
consumo, embora um freio nos
financiamentos possa afetar o
comércio de bens duráveis.
“Paraospróximos meses,apesarda evoluçãofavorávelesperada para a massa salarial real, as
vendas de material de construçãoedeveículosdeverão desacelerar por conta da continuidade
da piora já observada nas condições de crédito”, avaliou Andrade.
Expectativa. O resultado positivo do varejo em março veio em
linha com as expectativas do
mercado. Entre os setores que
contribuíram para a alta está o
de veículos e motos, partes e peças. As vendas tiveram expansão
de 3,8% em março frente a feve-

Cenário. Loja na Oscar Freire: para técnicos, comércio não deve repetir o desempenho de 2010
reiro, mostrando uma recuperação após queda nos dois meses
anteriores. Em relação a março
doanopassado, noentanto,houve recuo de 12,8%, o primeiro resultado negativo dos últimos
seis meses para o setor nesse tipo de comparação. A queda é explicada pela comparação com
março, quando o governo colocou fim ao programa de redução
do Imposto sobre Produtos Industrializados(IPI) sobreosveículos.
“Isso provocou uma antecipação das compras de automóveis
e aconteceu em outros setores
também, mas numa escala menor”, contou Pereira. No primeiro trimestre de 2011, as vendas
dosetorde veículosregistramalta de 6,4%. No acumulado de 12
meses, o volume subiu 10,7%.

Efeito de medidas
macroprudenciais
não é consenso
● O arrefecimento das vendas no

varejo em março já é reflexo das
medidas macroprudenciais, avaliou o professor da PUC-RJ e sócio da Opus Gestão de Riscos
José Márcio Camargo. Ele disse
que medidas dessa natureza começam a ter impacto quando alguns indicadores já apresentam
queda, mesmo que outros ainda
mostrem crescimento. “
É um sinal inicial de que já está havendo algum efeito das medidas macroprudencias. Não é

suficiente mas já algo acontecendo”, afirmou. Segundo ele, para
que ocorra um efeito mais efetivo, é preciso uma política monetária mais forte. “A não ser que
ocorra correção muito forte dos
preços, e o real não se valorize
muito, seria bom que o BC continuasse aumentando os juros.”
A economista do Banco Santander Tatiana Pinheiro discorda.
“Pelo menos do lado da indústria
e do comércio restrito, não vejo o
impacto das medidas. O crédito
parece que parou de acelerar,
mas pelo crescimento da inadimplência, o que é muito ruim”, afirma Tatiana. / ALESSANDRA
SARAIVA E FRANCISCO CARLOS DE
ASSIS

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 maio 2011, Economia & Negócios, p. B9.
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Emprego na
indústria fica estável
em março, diz IBGE
Mas, na comparação
com março de 2010,
houve crescimento
de2,2% e a tendência
é de desaceleração
Daniela Amorim / RIO

Apesarde onúmero depostos de
trabalho na indústria ter permanecido estável em março frente
a fevereiro, houve um avanço de
2,2% no emprego na comparação com o mesmo mês do ano
passado, segundo o Instituto
Brasileirode GeografiaeEstatística (IBGE).
O resultado, a décima quarta
taxa positiva nesse tipo de comparação, mostra que, embora o
ritmo de contratações de trabalhadores venha desacelerando,
o mercado de trabalho mantém
um quadro positivo.
“Houveumcrescimentodisseminado do emprego, tanto nas
regiões quanto entre os setores
pesquisados”,disseAndréMacedo, gerente da Coordenação da
Indústria do IBGE.
Segundo o economista Rafael
Bacciotti,daTendênciasConsultoria Integrada, a desaceleração
no crescimento do emprego na
indústria está associada a uma
elevada base de comparação, já
que 2010 teve bons resultados.
“Este quadro deve se manter
no curto prazo, acompanhando

uma atividade industrial ainda
modesta”, previu Bacciotti.
O Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial
lembrou que o desempenho da
indústriafoibastante desfavorável nos últimos nove meses de
2010, com queda de 2,2% da produção de abril a dezembro, mas
que o emprego no setor não sofreu tanto no período.
“Ficou praticamente estagnado. Ou seja, a indústria manteve
seuspostosdetrabalhonummomento adverso e, provavelmente, por isso não se observa agora,
quando da retomada de sua produção, uma reação mais forte e
robusta de seu emprego”, analisou a instituição.
São Paulo. No primeiro trimes-

tre de 2011, o emprego industrial
acumula uma alta de 2,6%. Treze
regiões ampliaram o número de
trabalhadores, sendo o resultado puxado, sobretudo, por São
Paulo. As contratações na região
cresceram menos do que a média nacional, 1,5%, mas a importância do parque industrial paulistaaumentaoimpactodoresultado local no resultado geral.
AboaperformancedeSãoPaulo pode ser explicada, em parte,
pela predominância dos setores
que apresentaram maior avanço
no primeiro trimestre, como os
meios de transporte, produtos
de metal e máquinas e equipamentos, entre outros.

Honda negocia redução
de produção no Brasil

Em alta. Contratação em SP foi puxada por máquinas
● Crescimento

2,6%

foi quanto cresceu o emprego
industrial no 1º trimestre

13 regiões

ampliaram os trabalhadores

6,7%

foi o aumento anual da folha no
1º trimestre

Já o número de horas pagas
aostrabalhadoresem todoo Brasil recuou 0,3% em março frente
a fevereiro, após ter subido 1%
no mês anterior. A queda tem re-

laçãocomaquantidade dehorasextrasededias úteistrabalhados, que foram menores
por causa do carnaval, que este ano aconteceu em março.
O valor da folha de pagamento real dos trabalhadores
da indústria cresceu 0,5% na
comparação com fevereiro, a
terceira taxa positiva seguida.
No acumulado do ano, o crescimento foi de 6,7%, e, em doze meses, a folha de pagamento acumula alta de 7,6%, o
maior resultado desde abril
de 2005.
“A alta está relacionada ao
pagamento da participação
dos lucros e a ganhos reais,
mas também porque há um
númeromaiordepessoascontratadasno mercado de trabalho”, avaliou Macedo.

Empresa tem dificuldade
em importar peças do
Japão, mas nega que
tenha plano de demitir
mais de mil funcionários

Funcionários da
Volks seguem em
greve no Paraná

Cleide Silva

● Metalúrgicos da Volkswagen

O terremoto no Japão, em 11 de
março, pode ter efeito maior do
que o esperado nas empresas japonesas instaladas no País. A
Honda negocia com os trabalhadores da fábrica de Sumaré (SP)
medidas para reduzir a produção, afetada pela falta de componentes eletrônicos. A empresa já
havia antecipado as férias coletivas dos 3,4 mil funcionários de
julho para o fim de maio.
Ontem, enquanto a empresa
negociava com o Sindicato dos
Metalúrgicos de Campinas e Região, a linha de montagem foi paralisada. A entidade distribuiu
notainformandoqueamontadoratemplanos dereduziraproduçãoem50%edemitir1.270trabalhadores diretos e indiretos. A
Honda disse não ter tomado nenhuma decisão sobre cortes. A
negociação seguia à noite.
O presidente do sindicato,
Jair dos Santos, disse que a Honda deve adiar para 2012 o lançamento de um novo carro, outro
dado não confirmado. O único
produto previsto para este ano
é o novo Civic, no segundo semestre. A Honda produz 600
carros por dia dos modelos Civic, City e Fit. Segundo o sindicato, a proposta da empresa é re-

do Paraná decidiram ontem manter a greve iniciada no dia 5. Cerca de 5,2 mil carros já deixaram
de ser fabricados, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Os trabalhadores
querem para este mês parcela
de R$ 6 mil pela Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) e R$ 6
mil no fim do ano. A empresa ofereceu R$ 4,6 mil agora e o restante em valor a ser negociado segundo metas de produção. Hoje
vence o prazo dado pela Justiça
ao sindicato para apresentar argumentos que justifiquem as reivindicações./ EVANDRO FADEL

duzir um dos três turnos e operar em jornada de 8 horas, baixando a produção para 320 veículos ao dia.
SegundoSantos,“cadafuncionáriodemitidona Honda significa outras oito demissões em empresas que abastecem a montadora”.Osindicato sugere aredução da jornada para 5h30 e um
rodízio mensal de férias. A fábrica de motos em Manaus não enfrenta dificuldades com peças.
A Toyota optou por paralisar a
produção em Indaiatuba (SP)
por três dias em abril e maio./
COLABOROU ROSE MARY SOUZA

