
Governo lança edital do InovaAgro
O governo federal lançou edital do Programa Inova Agro, para os

setores agropecuário e agroindustrial. Com valor inicial de R$ 1

bilhão, o programa visa impulsionar a produtividade e a

competitividade do agronegócio por meio da inovação tecnológica.

As operações serão contratadas em 2013 e 2014. Os planos de

negócio devem ter valor mínimo de R$ 10 milhões. ABr

Se depender do comércio, cujo va-
lor adicionado no Produto Interno
Bruto (PIB) do primeiro trimestre
deste ano também cresceu os mes-
mos 0,6%, as perspectivas para a
atividade econômica do segundo
trimestre de 2013, agravada com
nova alta dos juros, sinalizam para
mais um desempenho pouco em-
polgante.

Índices que antecipam as esta-
tísticas de vendas mostram quedas
consecutivas neste ano, levando a
uma projeção de quase estagnação
das vendas do comércio nos próxi-
mos meses e confirmando a previ-
são do ministro da Fazenda, Guido
Mantega, de queo consumo não se-
rá o carro-chefe da atividade eco-
nômica em 2013.

AConfederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC) projeta crescimento de
apenas 0,1% nas vendas do comér-
cio em abril, em comparação ao
mês de março. A última Pesquisa
Mensal de Comércio (PMC) divul-
gada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística ( IBGE) mos-
trou quedade0,1% em março,acu-
mulando alta de 3,5% no primeiro
trimestredo ano. Segundo oecono-
mista Fabio Bentes, da CNC, a enti-
dade trabalha com uma previsão
de crescimento de de 4,5% a 5%
nas vendas do comércio em 2013,
percentual bem inferior ao cresci-
mento de 8,4% da PMC em 2012.

Fabio Bentes disse que a retra-
çãodo comércioestá sendomotiva-
da pela alta dos preços, principal-
mentede alimentos, epelo altos ní-
veis de inadimplência do consumi-
dor.“Essesforamosprincipaisfato-
res responsáveis pelo primeiro tri-
mestre muito ruim verificado pelo
comércio neste ano.A inadimplên-
cia, que está hoje em 7,6%, precisa
baixar para algo entre 7,3% e 7,4%
paraquehajaumaretomadado cré-
dito”, previu. O economista acha
que arecuperação das vendas ocor-
rerá apenas no segundo semestre,
pois os indicadores de intenção de
consumo seguem em queda.

O Índice de Intenção de Consu-
mo das Famílias (IFC/CNC)vem re-
gistrando quedas acentuadas em
2013. Na comparação anual, con-
tra o mesmo período em 2012, caiu
2,5% em janeiro deste ano; menos
3,8% em abril e menos 6,2% em
maio.

Outro indicador que também
projeta o desempenho das vendas
do varejo, o Índice de Confiança
do Comércio (Icom), apurado pelo
Instituto Brasileiro de Economia
(Ibre) da Fundação Getúlio Vargas

(FGV), também vem mostrando
que a atividade continua em ritmo
menos intenso que no ano passa-
do. O indicador, medido trimes-
tralmente, caiu 3,6% no trimestre
finalizado em maio deste ano, em
relação ao mesmo período de 2012.
Foi a quinta queda registrada pelo
indicador, que já haviatido umare-
dução de 2,9% no trimestre finali-
zado em abril e uma queda de
2,3% no período de três meses fe-
chado em março.

A inflação dos preços dos ali-
mentos, apontada pela CNC como
forteinibidor dasvendasdo comér-
cio, é confirmada nas estatísticas
de vendas dos supermercados. Se-
gundo a Associação Brasileira de
Supermercados (Abras), as vendas
tiveram queda de 3,8% em relação
ao mesmo mês de 2012 e 14,06%
em relação a março deste ano.

Outroindicadorquemostraare-
tração do comércio foi confirmado
esta semana com a divulgação das
estatísticas de consumo de ener-
gia.SegundoosnúmerosdaEmpre-
sa de Pesquisa Energética (EPE), o
consumo de energia do segmento
do comércio e serviços subiu 2,6%
em abril deste ano, comparado a
abril de 2012, percentual impacta-
do por menor crescimento justa-
mente nasregiõesde maiorativida-
de econômica, Sul e Sudeste.

Na contramão dos fracos núme-
ros,ocomérciodoRiodeJaneiroex-
perimenta um realidade atípica,
impulsionada pelo aquecimento da
atividade econômica do estado.Se-
gundo a pesquisa Termômetro de
Vendasdivulgadamensalmentepe-
loCentrodeEstudosdoClubedeDi-
retores Lojistas do Rio de Janeiro
(CDLRio),feitacomcercade750es-
tabelecimentoscomerciais,as ven-
das do comércio carioca registra-
ram aumento de 5,5% em abril em
relação ao mesmo mês do ano ante-
rior-quartomêsconsecutivodere-
sultado positivo.

Segundo o presidente do CDL-
Rio, Aldo Gonçalves, o Rio não está
sendo parâmetro para o país, pois o
estado vem sendo favorecido pelo
bom momento de sua economia.

PauloFridman/BloombergNews
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Comércio está em ritmo lento

Vendasnossupermercadoscaíram3,8%nomêsdeabril,emrelaçãoaomesmoperíodoem2012

CNC projeta
crescimento das vendas
do comércio em 2013
de 4,5% a 5%, abaixo
do crescimento dos
8,4% registrados em
2012. Entidade atribui
retração a altas dos
preços e inadimplência
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Projeções de estagnação das vendas confirmam que setor não é mais o carro-chefe da atividade econômica
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 maio 2013, Brasil, p. 6.
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