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O comércio no Brasil 
Indicadores de desempenho do setor 
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Conjuntura Apesar da expectativa otimista do setor, a expansão no ano pode ficar em 4%, menor alta desde 2003

Varejo ainda conta com um 2o semestre melhor
Francine De Lorenzo
De São Paulo

O varejo se prepara para um se-
gundo semestre apenas um pouco
melhor que o primeiro, com au-
mento entre 4,5% e 5,4% nas ven-
das reais em relação a igual perío-
do de 2012 — ritmo ligeiramente
superior aos 3% de alta dos primei-
ros seis meses de 2013. Se confir-
mada a expectativa, o setor encer-
rará o ano com expansão ao redor
de 4%, menor taxa de crescimento
nas vendas reais desde 2003.

Ainda assim, a projeção das en-
tidades do setor supera a feita pe-
los economistas consultados pelo
Va l o r , que levantam a possibili-
dade de desaceleração maior,
com o aumento nas vendas reais
podendo ficar na casa de 2% em
2013, após a alta de 5,4% nos 12
meses encerrados em julho.

Para reagir à demanda aquém
do esperado no primeiro semestre,
os varejistas mudaram de estraté-
gia, afirma o presidente da Confe-
deração Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL), Roque Pellizzaro
Junior. Segundo ele, as empresas
terminaram o processo de ajuste
nos estoques em agosto e se prepa-
ram para negociar as compras pa-

ra as festas de fim de ano.
“Veremos uma disputa maior

por preço com os fabricantes, na
tentativa de segurar aumentos pa-
ra o consumidor e ampliar os pra-
zos de financiamento”, diz Pelliz-
zaro Junior. Os varejistas modifica-
ram o mix de produtos, dando
prioridade aos de menor valor. A
ideia, segundo ele, é sustentar a
rentabilidade com aumento nas
vendas de produtos mais baratos.

Com as fortes pressões inflacio-
nárias no primeiro semestre, as in-
certezas geradas pela alta volatili-
dade do dólar e o aumento abaixo
do esperado nas vendas, o varejo
ampliou o repasse ao consumidor
do aumento de custos nas fábricas.
A Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo
(CNC), calcula que, do reajuste de
7,7% promovido pelos fabricantes
nos 12 meses encerrados em ju-
nho, apenas 6,1 pontos percen-
tuais chegaram às prateleiras. As
lojas, portanto, absorveram 1,6
ponto percentual da alta no perío-
do – metade do valor registrado
em 2012. No ano passado, do au-
mento de 6,5% feito pelos produ-
tores, apenas 3,5 pontos percen-
tuais chegaram aos consumidores.

A expectativa da CNC é que o

aumento de preços para os vare-
jistas no segundo semestre seja
menor que no primeiro, o que po-
deria ajudar as vendas. Ainda está
no radar da entidade uma possí-
vel alteração na cesta de compras
dos consumidores, com menor
espaço para produtos dependen-
tes de crédito, como veículos.

No entender dos analistas, a ex-
pectativa do varejo pode ser frus-
trada pela baixa confiança do con-
sumidor, o freio no crédito e a per-
da de fôlego do mercado de traba-
lho. Esse cenário vai enfraquecer o
consumo das famílias, que sobe
num ritmo médio de 3% ao ano
desde o quarto trimestre de 2012.

A intenção de consumo das fa-
mílias, que em agosto registrou o
menor nível desde janeiro de
2010, quando a CNC começou a
fazer o levantamento, subiu 2,3%
na passagem para setembro
(sem ajuste sazonal), mas ainda
permanece 7% abaixo do pata-
mar de setembro de 2012. A con-
fiança do consumidor, medida
pela Fundação Getulio Vargas
(FGV), mantém-se abaixo da mé-
dia histórica, apesar de ter me-
lhorado em agosto e setembro. Já
a busca por crédito no mês passa-
do foi a menor para o mês de

agosto desde 2010, segundo a Se -
rasa Experian.

Os dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IB-
GE) mostram que, desde o início
do ano, o rendimento médio
real dos brasileiros vem caindo,
tendo passado de R$ 1.874,75,
em janeiro, para R$ 1.829,98 em
junho. Já o Ministério do Traba-
lho aponta queda no ritmo de
geração de vagas. De janeiro a
agosto, a criação de postos de
trabalho foi 25% menor que no
mesmo período de 2012.

“Não dá para esperar que o
consumo descole do emprego e
da renda”, diz Alessandra Ribei-
ro, economista da Te n d ê n c i a s
Consultoria. “As vendas depen-
dem essencialmente do merca-
do de trabalho. Se o trabalhador
se sente vulnerável, ele simples-
mente não compra”, afirma Pel-
lizzaro Junior, da CNDL.

As estimativas da Tendências
indicam que a expansão da de-
manda das famílias não passará
de 2,3% neste ano, e será a mais
baixa desde 2003. A Rosenberg &
Associados e  a MCM Consultores
fazem avaliação semelhante. Elas
preveem aumento de 2,2% e 2,1%,
respectivamente, para os gastos

Indicadores do setor têm apresentado quadro incerto
De São Paulo

Os dados já conhecidos do se-
gundo semestre ainda deixam in-
certo o futuro do varejo. Os econo-
mistas reconhecem que subesti-
maram o impacto do arrefecimen-
to da inflação e do programa Mi-
nha Casa Melhor sobre o comércio
em julho. Naquele mês, as vendas
do varejo restrito (que exclui auto-
móveis e materiais de construção),
superaram o teto das projeções ao

subir 1,9%, feitos os ajustes sazo-
nais, a maior variação mensal des-
de janeiro de 2012. O faturamento
dos shoppings centers subiu 10,3%
em julho sobre igual mês de 2012,
segundo a Abrasce, entidade que
representa o setor.

Já em agosto, a atividade do
comércio apurada pela Serasa
Experian subiu 0,2% frente ao
mês anterior e manteve o ritmo
de crescimento visto em julho na
mesma base de comparação, des-

contados os efeitos sazonais.
Na primeira quinzena de setem-

bro, as vendas a prazo no comércio
paulistano apresentaram queda
de 4,2% sobre igual período de
2012, mas com um dia útil a me-
nos. Segundo a Associação Comer-
cial de São Paulo (ACSP), se o nú-
mero de dias úteis fosse igual nos
dois anos, o indicador subiria 4,5%,
considerando a média diária. Le-
vantamento da entidade mostra
que o volume de dívidas em atraso

negociadas cresceu 8% na primeira
quinzena de setembro frente ao
mesmo período de 2012. No mes-
mo período, o registro de inadim-
plentes foi reduzido em 4,4%.

Pela sondagem da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP), na capital paulista, os
empresários do comércio come-
çam a se animar novamente com
os negócios. Após quatro meses de
queda, a confiança do setor subiu

5,7% entre julho e agosto na série
sem ajuste sazonal.

Os estoques involuntários, de
acordo com a Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), diminuíram
nos últimos meses. “As empresas
fizeram promoções e queimaram
seus estoques”, diz o economista
da entidade, Fabio Bentes. A con-
fiança dos empresários do setor
melhorou entre julho e agosto, ao
subir 0,8% na série sem ajuste sazo-

nal, mas ainda está 4,2% abaixo do
patamar de agosto de 2012.

O programa Minha Casa Me-
lhor, que conta com R$ 18,7 bi-
lhões em créditos para a compra
de móveis e eletrodomésticos,
pode ajudar o setor. Desde ju-
nho, o programa liberou cerca de
R$ 1 bilhão para as famílias bene-
ficiadas equiparem suas casas la-
res, deixando um saldo de mais
de R$ 17 bilhões para serem gas-
tos nos próximos meses. (FL)

dos consumidores neste ano. O
crescimento projetado para o
consumo das famílias não supera
a mediana das previsões para o

Produto Interno Bruto (PIB) —
elevação de 2,4% em 2013, de
acordo com o boletim Focus, do
Banco Central.

Não seria
melhor
se ele tivesse
dito só
para você?
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Sergio Averbach - Presidente - Korn/Ferry International

Patrocínio:

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: Valor Econômico, São Paulo, 25 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A6.




