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Fonte: Instituições financeiras e consultorias * Na comparação com o mês anterior, com ajuste sazonal  

O que os economistas esperam
Projeções para as vendas no varejo restrito em setembro - Em %  
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Com redução de 4,5%, NE lidera queda no emprego industrial
Camilla Veras Mota
e Alessandra Saraiva
De São Paulo e do Rio

Nos primeiros nove meses deste
ano, a indústria sediada no Nor-
deste está fazendo um forte ajuste
de pessoal. A região lidera as de-
missões no setor. Enquanto na mé-
dia do país o nível de emprego in-
dustrial recuou 0,9%, no Nordeste
a queda chega a 4,5% no acumula-
do de 2013 em relação ao mesmo
período do ano passado.

Em consequência, enquanto a
média da indústria elevou em 2,5%
os gastos com a folha de salários,
no Nordeste essa despesa recuou
0,8% na mesma comparação, se-
gundo dados divulgados ontem
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) como

parte da Pesquisa Industrial Men-
sal de Emprego e Salário (Pimes).

Para Alexandre Rands, presi-
dente da consultoria Datametri -
ca, sediada no Recife, a queda
mais expressiva verificada na re-
gião é resultado principalmente
da retração do consumo da popu-
lação. A seca severa que atinge o
Nordeste desde o ano passado
tem comprometido o sustento
das famílias e diminuído a renda
disponível, afirma. Aliado à incer-
teza em relação à perspectiva de
renda futura, esse fator tem im-
pulsionado a população a gastar
principalmente com produtos
básicos e a quitar dívidas.

A safra mais fraca da cana-de-
açúcar também tem efeito sazonal
importante sobre o dado de se-
tembro, que mostra redução de

9,95% no emprego em relação a
igual período de 2012, especial-
mente em Pernambuco e Alagoas.
O que chama atenção, de acordo
com Rands, é que a diminuição da
ocupação na industrial é generali-
zada. No acumulado em 12 meses,
13 de 17 segmentos da indústria
de transformação mostraram que-
da no emprego no Nordeste. Para
ele, o apagão de energia ocorrido
no fim de agosto não teve impacto
sobre o emprego industrial em se-
tembro, mas apenas na produção.

Os resultados de setembro da
pesquisa do IBGE — queda de 0,4%
em relação a agosto, para uma pro-
dução que aumentou 0,7% no pe-
ríodo — são a continuação de um
processo de perda de participação
da indústria na economia que vem
se arrastando desde 2011, segun-

do José Marcio Camargo, econo-
mista-chefe da Opus Investimen -
tos e professor da PUC-RJ .

No acumulado do ano, a produ-
ção cresceu 1,6%, mas o emprego
tem queda de 0,9%, sempre em re-
lação a igual período de 2012. Para
Camargo, o aumento da produção
industrial, ao lado da redução do
emprego no setor, reflete, mais
que um ganho de produtividade,
apenas uma defasagem comum
entre as duas variáveis. “A perda de
competitividade e de dinamismo
da indústria não tem dado sinais
de reversão, pelo contrário”, diz.

“Para que a indústria volte a
ganhar competitividade, o Brasil
precisa ganhar produtividade, e
isso não acontece sem uma me-
lhora substantiva da educação e
uma maior abertura da econo-

m i a”, afirma Camargo.
Para Rodrigo Leandro de Mou-

ra, professor do Instituto Brasileiro
de Economia da Fundação Getulio
Vargas (Ibre-FGV), a queda do nú-
mero de horas pagas pela indús-
tria, em setembro, em maior inten-
sidade que o próprio indicador de
emprego sinaliza que a indústria
ainda tenta reter sua mão de obra
qualificada. O número de horas
pagas pelo setor no mês, segundo
a pesquisa do IBGE, caiu 0,6%, en-
quanto o emprego recuou 0,4%, na
comparação com agosto. Na com-
paração com igual mês de 2012, as
quedas registradas foram de 1,5% e
de 1,4%, respectivamente.

“Acredito que essa redução de
horas pagas se dê entre os traba-
lhadores com menor qualifica-
ç ã o”, afirma. A redução do empre-

go na comparação com agosto e
ante setembro de 2012 é resultado,
por sua vez, de um problema es-
trutural que a indústria tem en-
frentado nos últimos anos. De um
lado, o setor de serviços foi estimu-
lado pelo aumento da renda e pela
valorização do real, tirando traba-
lhadores das fábricas, e de outro, a
indústria perdeu competitividade
e sofre pressão de custos devido à
falta de mão de obra qualificada.

Os dados, para Moura, mostram
que a política industrial vigente,
que privilegia determinados seg-
mentos e promove desonerações
específicas, já está esgotada. Uma
recuperação passa, no curto prazo,
por uma política mais horizontal e
por uma grande reforma tributá-
ria, que desonere de maneira efeti-
va e permanente a economia, diz.

Inflação da baixa renda sobe
e atinge 0,73% em outubro
Do Rio

A inflação percebida pelas fa-
mílias de renda mais baixa, apu-
rada pelo Índice de Preços ao
Consumidor – Classe 1 (IPC-C1) e
que acelerou de 0,16% para 0,73%
entre setembro e outubro, foi im-
pulsionada por reajustes maio-
res nos preços dos alimentos no
mês passado, segundo André
Braz, economista do Instituto
Brasileiro de Economia da Fun-
dação Getulio Vargas (Ibre-FGV).

Em setembro, os preços dos
alimentos caíram 0,16%, mas vol-
taram a avançar 1,13% em outu-
bro, favorecidos por uma onda
de aumentos em itens in natura.
O indicador apura a movimenta-
ção de preços sentida por famí-
lias com ganhos até 2,5 salários
mínimos mensais.

Somente as hortaliças e legumes
saíram de uma deflação de 13,63%
em setembro para um avanço de

0,34% em outubro. “Os preços dos
alimentos na cesta básica tiveram
altas expressivas de preços”, disse o
economista, afirmando que car-
nes, açúcares, arroz e feijão fica-
ram mais caros em outubro.

Para novembro, a expectativa é
que os preços dos alimentos conti-
nuem em alta. Isso, na prática, deve
conduzir a uma taxa do IPC-C1, em
novembro, similar à registrada em
outubro. Os alimentos correspon-
dem a 30% do total do orçamento
das famílias pesquisadas pelo indi-
cador — em famílias com faixa de
rendimento maior, a fatia das des-
pesas familiares deslocada para
compra desses itens é de 20%.

“Com isso, esperamos continui-
dade na aceleração da taxa em 12
meses do IPC-C1”, disse Braz. Até
outubro deste ano, o indicador
acumula inflação de 4,97% em 12
meses — desempenho acima do
observado no acumulado em 12
meses até setembro (4,82%). (AS)

C o n j u n t u ra Renda menos comprometida ajuda desempenho em setembro

Para analistas, varejo vendeu
mais pelo sétimo mês seguido
Tainara Machado
De São Paulo

Sustentadas por uma combi-
nação de perda de fôlego da in-
flação, retração do comprometi-
mento da renda e mercado de
trabalho ainda apertado, as ven-
das no varejo devem subir pelo
sétimo mês consecutivo, na ava-
liação de economistas. A sequên-
cia de resultados positivos, no
entanto, embute uma aceleração
forte do comércio entre o segun-
do e o terceiro trimestres. Entre
abril e junho, as vendas avança-
ram a uma média mensal de
0,4%, taxa que deve saltar para
1,2% entre julho e setembro, se

confirmado o desempenho espe-
rado pelos economistas. A média
de 17 consultorias e instituições
financeiras ouvidas pelo Valor
Data indica crescimento de 0,6%
do volume de vendas no comér-
cio restrito em setembro, ante o
mês anterior, feito o ajuste sazo-
nal. Em agosto, as vendas aumen-
taram 0,9% e em julho, 2,1%.

As estimativas para a Pesquisa
Mensal do Comércio (PMC) de se-
tembro, a ser divulgada hoje pelo
IBGE, vão de queda de 0,3% a ex-
pansão de 1,2%. Já para o varejo
ampliado, que considera, além
dos oito segmentos pesquisados
no restrito, os de automóveis e
material de construção, oito eco-

nomistas projetam queda de 0,1%
na passagem mensal.

Para os economistas, o desem-
penho da varejo no terceiro tri-
mestre foi positivo e pode ter im-
pedido uma retração mais forte do
Produto Interno Bruto (PIB) no pe-
ríodo. No entanto, o ritmo não vai
se sustentar no último trimestre,
dizem. Mariana Oliveira, econo-
mista da Tendências Consultoria,
projeta alta de 0,2% do volume de
vendas no conceito restrito em se-
tembro, na comparação com agos-
to, feitos os ajustes sazonais. “É um
resultado ainda bastante positivo,
principalmente porque virá na es-
teira de números favoráveis”, diz.

Para Mariana, o comporta-
mento mais benigno da inflação
no terceiro trimestre ajuda a ex-
plicar o bom desempenho das
vendas. Os preços dos alimentos,
principalmente no domicílio, ti-
veram deflação nestes meses, o
que impulsionou o comércio nos
hiper e supermercados, que ain-
da devem mostrar alta das vendas
em setembro, diz. Além disso, os
itens de primeira necessidade,
como alimentos, educação e ha-
bitação, subiram menos no pe-
ríodo, a renda disponível para o
consumo de bens supérfluos au-
mentou. Com o impulso do Mi-
nha Casa Melhor, as vendas de
móveis e eletrodomésticos, por
exemplo, subiram 1,8% ao mês
desde junho e os resultados posi-
tivos devem ser observados tam-
bém em setembro, diz Mariana.

O Itaú Unibanco projeta alta de
0,9% das vendas no conceito restri-
to entre agosto e setembro, em
função do desempenho de alguns
indicadores coincidentes. A Serasa
Experian, por exemplo, divulgou
que o movimento dos consumido-
res nas lojas avançou 0,9% no pe-
ríodo, na comparação com o mês
imediatamente anterior, já efetua-
dos os ajustes sazonais.

No entanto, afirma o Itaú, as
vendas no conceito ampliado,
que inclui automóveis e material

de construção, devem registrar
queda de 0,7% no período, indi-
cador que é mais relevante para a
composição do PIB. Mariana, da
Tendências, projeta queda de
0,4% das vendas neste conceito.

Para a economista, vai pesar so-
bre o resultado principalmente a
venda de motos, que por causa de
restrições de crédito tem mostra-
do desempenho morno. As vendas
de automóveis também tiveram
resultado pior na passagem men-
sal, mas ainda subiram 0,6% em se-
tembro, segundo a Fenabrave, que
reúne as concessionárias.

Guilherme Maia, economista
da Votorantim Corretora, avalia
que a queda do comprometi-
mento de renda desde meados do
ano passado foi importante para
a recuperação mostrada no pe-
ríodo, após meses mais fracos no
início do ano. Segundo o econo-
mista, caso as vendas confirmem
alta de 0,8% no conceito restrito, o
comércio terá avançado 3,4% en-
tre julho e setembro, em relação
ao segundo trimestre, com ajuste
sazonal. Esse desempenho, diz
Maia, levou a Votorantim a revi-
sar a projeção para o PIB de uma
queda de 0,5% para estabilidade.

Para Maia, no entanto, o comér-
cio não conseguirá sustentar o
mesmo ritmo nos meses finais do
ano. “Teremos uma normalização
das taxas de crescimento do vare-
jo, em linha com os fundamentos”,
diz o economista, que projeta alta
entre 4% e 5% do comércio neste
ano. Em sua avaliação, a inflação
segue elevada e o crescimento da
ocupação arrefeceu, o que explica
a perspectiva de números mais
moderados para o consumo.

Mariana, da Tendências, tam-
bém avalia que o quarto trimes-
tre será mais fraco para o comér-
cio. Nas projeções da economis-
ta, no terceiro trimestre as ven-
das avançaram 5,3% em relação a
igual período do ano passado, ta-
xa que deve cair para 2,6% na mé-
dia dos três meses finais do ano.
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