
Desde 2004 o comércio varejista tem sido um ponto alto da eco-
nomia brasileira mesmo quando o PIB teve um negativo ou um
fraco desempenho. Em certos momentos, a elevada performan-
ce se deveu ao crédito mais farto, mas, de um ponto de vista
mais geral, sua base de sustentação decorreu de uma extraordi-
nária evolução do rendimento médio da população, especial-
mente das camadas de mais baixo rendimento favorecidas pela
política de salário mínimo e pelas transferências dos programas
sociais, a exemplo do Bolsa Família.

A propósito, no ano passado, quando as vendas do varejo em
seu conceito restrito cresceram 8,4% em termos reais — um índi-
ce excepcional tendo em vista um aumento do PIB de apenas
0,9% —, a liderança da expansão coube ao setor de supermerca-
dos, alimentos e bebidas (acréscimo de 8,5%), graças a um robus-
to aumento do salário mínimo. Pois bem, qual a perspectiva que
se apresenta para o varejo no corrente ano de 2013, levando-se em
conta que agora a variação do salário mínimo foi mais modesta?

Para o segmento líder de 2012, a expansão do início de ano já
é bem menor, ou seja, 3,4% em janeiro último com relação ao
mesmo mês do ano passado. E, se é levada em conta a média
dos três últimos meses, chega a 6,2%, uma taxa que ainda pode
ser considerada excepcional. Para outro setor que impulsionou
a trajetória do varejo no ano passado, móveis e eletrodomésti-
cos, o mesmo processo de desaceleração é esperado. Nesse ca-
so, a variação em 2012 alcançou 12,2%, em parte incentivada pe-
las reduções de impostos em geladeiras e outros bens da linha
branca que já estão saindo de cena. O crescimento de janeiro e
do último trimestre, de 5,8% e 7,6% respectivamente, acena
com um índice para 2013 de cerca de metade da taxa anterior.
Um índice menor poderá se apresentar em veículos e motos,
partes e peças, dado que os incentivos fiscais na compra de auto-
móveis também estão sendo retirados. A taxa média de aumen-
to das vendas do ano passado de 7,3% já regrediu para 6,5% nos
últimos três meses.

Um ramo muito relevante poderá ter alguma melhora. Teci-
dos, vestuário e calçados tem suas vendas associadas ao poder
aquisitivo da população, mas também respondem às facilidades
maiores ou menores do crédito. Em 2012, sua atividade aumen-
tou 3,5%, um baixo resultado comparado ao padrão médio do va-
rejo. Nos últimos meses, contudo, a melhora é patente: aumento
de 4,8% na média do último trimestre e de 5% em janeiro de
2013. Material de construção é mais um ramo em aceleração, com
crescimento em janeiro de 11,6% contra uma média 8% em 2012.

Não há qualquer sinal de uma forte desaceleração do varejo
nacional nessa entrada de 2013. A indicação é de que o menor
ritmo de vendas nos segmentos líderes — casos de supermerca-
dos, alimentos e bebidas, móveis e eletrodomésticos e veículos
e motos, partes e peças — levará a uma taxa mais baixa no cor-
rente ano, mas ainda bastante favorável, como 6%. Essa taxa é
compatível com a evolução do crédito e da massa real de rendi-
mentos da população na economia. ■

Uma das maiores produtoras agrícolas do Brasil, a Vanguarda Agro

obteve produtividade média de 3.127 quilos por hectare, ante

as projeções do governo de 2.968 quilos por hectare. ➥ P28

Vanguarda garante maior produtividade

O Instituto de Tecnologia em Fármacos

(Farmanguinhos) da Fiocruz começará a

produzir,daqui a três anos, o medicamento

usado para tratar o mal de Parkinson. O remédio,

distribuído gratuitamente, hoje é importado.

Artuzi foi condenado a três anos de prisão

em regime fechado e ao pagamento de multa

de R$ 300 mil por racismo. O ex-prefeito

já havia sido preso na Operação Uragano,

em 2010, acusado por fraudes na prefeitura.

Ari Artuzi
Ex-prefeito de Dourados (MS)

O objetivo é elevar o lucro por tonelada de aço produzido

para US$ 150, após ter registrado queda para US$ 85

a tonelada em 2012, ante US$ 118 um ano antes. ➥ P21
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ArcelorMittal busca economia de US$ 3 bi

Realmente há a necessidade de que sejam

implantadas soluções que contribuam,

ou no aumento da capacidade de geração,

ou até na redução da dependência da energia

elétrica de fontes distantes dos centros de

carga. Lógico que estas ações precisam

estar combinadas com outras voltadas para

a eficiência energética, pois, não haveria

sentido em desenvolver a geração distribuída

sem que a mesma estivesse associada ao

aumento da eficácia no uso da energia como

forma de maximizar o resultado desta solução.

Talvez uma das boas alternativas, até por

conta das características das nossas cidades,

seja o incentivo e desoneração fiscal sobre

equipamentos para geração de energia

solar, que, como acontece principalmente

em vários países da Europa, poderiam ser

instalados em grandes consumidores de

energia, que via de regra, sempre possuem

grandes áreas, quer seja em área coberta,

fachadas ou estacionamentos. Muitos destes

grandes consumidores têm seus picos de

consumo no horário comercial, exatamente

no horário em que é possível obter

o melhor rendimento da energia solar.

Enfim, é preciso pensar fora da caixa,

porque as soluções triviais estão ficando

escassas, caras e intermitentes

(Artigo de Adriano Pires - “Os ‘apaguinhos’

têm solução”, publicado em 14/3/2013)

José Raimundo da Silva

São Paulo (SP)

Quanto à matéria “Dilma anuncia R$ 32,9

bilhões para inovação tecnológica” (publicada

em 14/3/2013), finalmente o Estado tomou

ciência da importância da inovação tecnológica

e resolveu investir. Entretanto, espero que

não seja em vão estes investimentos, pois até

agora vem ocorrendo de muitas universidades

trabalharem com intensa dedicação em

projetos de pesquisa e depois são vendidas as

patentes para multinacionais que conseguem

lucros imensos vendendo seus produtos

para o nosso país, sendo que era nosso.

Daniel Otani Dayo

Jundiaí (SP)

As tendências do varejo
no início de 2013
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Gostaria de receber diariamente

torpedos com pensamentos e

frases inteligentes do célebre

poeta português Fernando Pessoa?

Esse aplicativo cumpre essa

função, além de ser uma fonte de

reflexão e inspiração permanente.

O programa permite compartilhar

o conteúdo com seus amigos

e conhecidos por SMS, e-mail,

ou pelas principais redes sociais

como Twitter e Facebook.
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Software transforma o seu

smartphone em um controle

remoto para o computador.

Com ele, o gadget pode assumir

a função de mouse ou de

joystick se tornando bem útil

para jogar no PC ou para fazer

apresentações pelo Power Point,

por exemplo. Com interface

descomplicada e simples,

o aplicativo é bem fácil de

instalar e de utilizar no dia a

dia. Compatível com Windows.

Frases de
Fernando Pessoa

Aplicativo desenvolvido para quer

quer manter uma dieta saudável

e ainda controlar o peso. Baseado

em informações pessoais, como

sexo, altura, idade e frequência

com que pratica exercícios,

o programa propõe uma dieta,

considerando os quilinhos que

se quer ganhar ou perder.

Além de apontar a quantidade

de calorias, ele informa os

nutrientes de 2 mil alimentos

e a proporção a ser consumida.

O menor ritmo de vendas nos segmentos
líderes levará a uma taxa mais baixa,
mas ainda bastante favorável, como 6%conectado@brasileconomico.com.br
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2 Brasil Econômico Segunda-feira, 18 de março, 2013

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 mar. 2013,  p. 2.




