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Varejo surpreende
em agosto e tem
sexta alta seguida
Embora tenha perdido força ante julho, quando a expansão foi de
2,1%, o dado indica recuperação das vendas no segundo semestre

Idiana Tomazelli / RIO

O resultado do varejo em
agosto surpreendeu nova-
mente ao mostrar avanço de
0,9% nas vendas em relação
ao mês anterior, como reve-
lou ontem pesquisa do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). É a sexta
taxa positiva seguida nesse ti-
po de comparação.

Apesar de perder força em re-
lação a julho, quando a expan-
são foi de 2,1% (dado revisado),
o crescimento indica recupera-
ção no segundo semestre.

O arrefecimento nos preços
do setor foi o principal impulso
para essedesempenho, que tam-
bémfoiajudado pelacomemora-
ção do Dia dos Pais. “O primeiro
semestre foi o pior em dez anos,
com crescimento de apenas 3%
emtermos reais. No segundo se-
mestre, nossa previsão de avan-
ço é de 5,9%, quase o dobro do
primeiro”, disse o economista
Fabio Bentes, da Confederação
Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), que
aposta na retomada.

Preços. Em relação a agosto
de 2012, a alta das vendas foi de
6,2%. O bom momento do setor
é sustentado pelo ritmo menos
intenso de elevação de preços.
Em agosto, os preços no comér-
cio aumentaram 0,1%, menos
do que os 0,24% registrados pa-
ra o mês no Índice Nacional de

Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA). Em julho, houve defla-
ção de 0,3% nos itens do varejo.
O alívio motivou o consumo,
que estava pressionado no pri-
meiro semestre pela inflação,
que chegou a 8,3% no acumula-
do até junho (a maior taxa para
o período em dez anos).

Além disso, o programa Mi-
nha Casa Melhor, que financia a
compra de móveis e eletrodo-
mésticos, continua a impulsio-
nar as vendas. O segmento cres-
ceu 0,8% em agosto em compa-
ração com julho, também favo-
recido pelo Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI) re-
duzido. No total, oito das dez
atividades pesquisadas avança-
ram em agosto.

No varejo ampliado, que in-
clui veículos, motos e material
de construção, houve avanço
de 0,6% em agosto em compara-
ção a julho e queda de 0,8% em
relação a agosto de 2012. Esta
retração foi puxada pelos veícu-
los (12,6%), por causa da base
mais alta de comparação de
2012 e da recomposição do IPI.

O resultado levou a CNC a re-
visar a previsão de expansão em
2013, de 4,2% para 4,5%. Em se-
tembro, Bentes espera avanço
de 0,5% na vendas em compara-
ção com agosto. O resultado
mais tímido se justificará pela
inflação do setor, que acelerou
para 0,17% no mês passado.

PIB. Para a economista-chefe
da Rosenberg & Associados,
Thaís Zara, a recuperação do va-
rejo pode afetar o ProdutoInter-
no Bruto (PIB) dos últimos tri-
mestres e levar o resultado de
2013 a uma alta de até 2,5%. Já a
economista-chefe da Mauá Se-
kular Investimentos, Alessan-
dro Drago, aposta em queda de
0,4% do PIB no terceiro trimes-
tre, sem influência da melhora
no varejo.

Ainda que o segundo semes-
tredêânimo aosetor,Bentes dis-
se que os resultados serão mais
fracos em relação a 2012. A alta
dos juros limita a demanda por
bens duráveis e provocará me-
nor expansão na venda desses
produtosem 2013.Noanopassa-
do, a alta da categoria foi de

10,5%. No acumulado até agos-
to, no entanto, as vendas cresce-
ram 7%. O cálculo não inclui o
setorde veículos, mas o segmen-
to também deve apresentar ta-
xas mais modestas em 2013.

Além disso, a taxa em 12 me-
ses está em desaceleração. Até
agosto, a alta foi de 5,1%, a me-
nor nessa comparação desde ou-
tubro de 2009. “A atividade do
varejo está mais arrefecida”, dis-
se o gerente da Coordenação de

Serviços e Comércios do IBGE,
Reinaldo Pereira.

Apesar de os preços apresen-
tarem comportamento mais
moderado, eles sufocam a de-
manda em alguns setores. A in-
flação acumulada no ano em su-
permercados é de 11,3%. “Por
coincidência, é o pior resultado
em termos de vendas no acumu-
lado do ano entre as atividades”,
destacou Bentes. / COLABOROU

RICARDO LEOPOLDO

Em alta. Financiamento de móveis e eletrodomésticos continua a impulsionar vendas
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“O primeiro semestre
foi o pior em dez anos,
com crescimento de
apenas 3% em termos
reais. No segundo
semestre, nossa previsão
de avanço é de 5,9%.”
Fabio Bentes
ECONOMISTA DA CNC

“A atividade do comércio
varejista está mais
arrefecida.”
Reinaldo Pereira
GERENTE DA COORDENAÇÃO

DE SERVIÇOS E COMÉRCIOS

DO IBGE

● Série das vendas em agosto no varejo restrito*

COMÉRCIO

*Não inclui veículos e material de construção
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