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A conjuntura continua a dar si-
nais contrários para a economia
brasileira. Enquanto a indústria
está claramente estagnada (leia
mais ao lado), a alta de 1,4% nas
vendas do varejo em julho ante
o mês anterior mostram um ter-
ceiro trimestre que começou for-
te e levou à revisão para cima em
algumas projeções para 2011.
Mas a visão de consenso aponta
para alguma acomodação do seg-
mento daqui em diante.

É preciso observar que os da-
dos de julho ainda são anteriores
à piora sentida no cenário exter-
no global e que, a partir de agos-
to, devem mostrar algum impac-
to em função da piora nas expec-
tativas. Isso pode se traduzir, por
exemplo, em cautela em relação
à compra de bens duráveis que es-
tão mais ligados a crédito.

A alta das vendas em julho —
1,6% em relação a junho, 7,3%
no acumulado de 2011 e 8,5%
em 12 meses — foi determinan-
te para a LCA Consultores rever
a projeção para o ano de uma al-
ta de 6,5% para 7%. “Avaliamos

a evolução do varejo nos últi-
mos três meses (maio registrou
crescimento de 0,8% e junho
de 0,3%) e especialmente o mês
de julho para fazer a revisão”,
diz o economista Paulo Neves.

O banco Votorantim foi na
mesma linha. “Vimos continui-
dade no consumo nos últimos
três meses, com uma pequena
aceleração em julho que nos le-
vou a alterar a projeção de alta
de 6% para 7% no varejo em
2011”, explica o economista Leo-
nardo Sapienza.

O economista-chefe da Cor-
retora Convenção Tullett Pre-
bon, Fernando Montero, mante-
ve a projeção de alta de 7,5% pa-
ra o ano e alinha-se aos demais
analistas na avaliação de uma
trajetória de acomodação nos
próximos meses. “Na margem,
os dados do varejo vão desacele-
rar sim. Mas crescer na casa dos
7% é algo fantástico”, observa
Montero. Vale lembrar que em
2010, o varejo brasileiro regis-
trou alta de 10,9%.

No mês, a maior expansão foi
registrada em móveis e eletrodo-
mésticos (4,1%). A explicação
para o forte avanço está na me-

lhora das condições de crédito
pelo segundo mês consecutivo.
“Os juros para pessoa física re-
cuaram 0,7 ponto percentual en-
tre maio e junho e mais 0,4 pon-
to percentual entre junho e ju-
lho. Ou seja, as concessões de
crédito seguem em trajetória de
recuperação”, diz Paulo Neves.

Na ponta contrária, a inadim-

plência atingiu 6,6% em julho,
alta de 0,2 ponto percentual an-
te junho. O problema aqui é a
tendência de alta que se man-
tém desde dezembro de 2010.
“Se continuar crescendo, o ní-
vel de inadimplência traz limi-
tes à continuidade no consumo
de bens duráveis”, observa o
economista da LCA. ■
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Safra de café 2011/2012 deve atingir
43 milhões de sacas, prevê Conab
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7,3%
é o crescimento das
vendas no setor varejista
acumulado no ano.

12 MESES

8,5%
foi a expansão nas vendas
registrada pelo comércio
em 12 meses, até julho.

ATIVIDADES

8
dos 10 setores apresentaram
crescimento nas vendas
de junho para julho.

RESÍDUOSSÓLIDOS

Secretaria de Portos planeja
organizar gestão de lixo nos terminais

A safra de café para o biênio 2011/2012 deverá ser de 43 milhões
de sacas, o melhor resultado para ciclos de baixa produtividade
desde o período de 1999/2000, segundo levantamento da Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab). As lavouras de café alternam
a cada ano ciclos de baixa e de alta produtividade. Para esta safra,
a expectativa é de queda de 10,3% em relação ao ciclo anterior.

ANO

Henrique Manreza

Números de julho levam à revisão
de projeções para o varejo no ano

O lixo produzido em portos brasileiros deve ganhar uma destinação
adequada nos próximos três anos e poderá até ser reaproveitado.
Essa é a intenção da Secretaria de Portos, que vai levantar quais são
os resíduos e efluentes de 22 terminais no país. As medidas necessárias
para a mudança serão estudas em parceria com a Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ) e mais 11 universidades federais do país.

Apesar da alteração, analistas são unânimes na visão em torno de acomodação nas vendas daqui em diante

Produtos
alimentícios, bebidas
e fumo tiveram alta
de 1,6% nas vendas
em julho, o maior
crescimento mensal
desde junho de 2010

BRASIL
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Alimentose
bebidaspuxam
vendasemjulho

12 Brasil Econômico Quarta-feira, 14 de setembro, 2011

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 12.
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