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Em setembro o volume de vendas do
varejo cresceu 4,1% (série restrita
sem ajuste), bem abaixo do observa-

do em igual mês de 2012, quando este indica-
dor elevou-se 8,5%. O relativo esfriamento
do varejo brasileiro não representa propria-
mente uma surpresa, pois os seus princi-
pais condicionantes – massa real de rendi-
mento e crédito ao consumidor – mostram
perda de dinamismo desde o início de 2013.

Reveste-se de certa nostalgia recordar o
ritmo de crescimento acelerado, de caráter
“chinês”, exibido pelo setor há cerca de um
ano, principalmente quando se avalia que o
retorno desse filme às telas deverá demo-

rar. Isso porque será necessário muito enge-
nho e arte às autoridades econômicas para
superar, no horizonte de curto e médio pra-
zo, os enormes desafios de: a) elevar, consis-
tentemente, a massa real de rendimento,
composta por pessoal ocupado e salários
reais; e b) reduzir juros reais embutidos no
financiamento das compras.

No período 2010-2012, a massa real de ren-
dimento cresceu 6,6% ao ano. Em 2013, deve
aumentar 2,5%. No próximo ano, estima-se
que vai aumentar apenas 1,8%. Essa contun-
dente freada do ritmo de crescimento da
renda corrente das famílias coincide com
importantes modificações em passado re-
cente na economia brasileira, quais sejam a
contração drástica de superávit comercial e
a queda expressiva da produção industrial.

A deterioração da balança comercial deve-
se, em grande medida, ao declínio dos pre-

ços internacionais das commodities, induzi-
do pela evolução mais lenta da economia
global. Em 2000, o PIB mundial expandiu-
se 5,2%; neste ano, mal deve superar 2,5%. O
enfraquecimento da indústria nacional, por
sua vez, deriva do comprometimento pro-
longado de suas operações por pesada car-
ga tributária e financeira, elevados custos
operacionais, além do menor ímpeto de eco-
nomias desenvolvidas e emergentes.

Para 2014, é reduzida a possibilidade de
aumento importante de massa real de rendi-
mento (ou da renda corrente), pois não está
colocada no radar nem a perspectiva de me-
lhora substancial da economia global nem
tampouco a de fortalecimento da indústria
brasileira. Logo, as atividades de varejo
mais dependentes de renda corrente (ou de
vendas à vista) tendem a apresentar desem-
penho apenas modesto, como é o caso de

bens de consumo não duráveis (alimentos).
É igualmente diminuta a probabilidade

de recuo considerável de juros reais no pró-
ximo ano, em face da necessidade de inibir
o processo inflacionário e de atrair moeda
estrangeira ao mercado interno. Portanto,
é ilusório imaginar impulso relevante do
varejo mais dependentes de renda futura
(ou de vendas a prazo), como é o caso de
bens de consumo duráveis e semiduráveis.

A elevação de 0,57% do IPCA em outubro
sinaliza que o front inflacionário não está
pacificado. Essa taxa, se anualizada, aponta
para uma variação de 7,1% (isto é, muito aci-
ma dos 4,5% definidos como centro da me-
ta), o que impõe redobrada atenção das polí-
ticas voltadas ao controle de preços.
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O Banco Central avalia que a
competição entre as empresas
que oferecem meios de paga-
mento, como operadoras de
cartões e de celular, será sufi-
ciente para garantir que o go-
verno não precise intervir na
fixação das tarifas. A afirmação
é do diretor de Política Monetá-

ria do BC, Aldo Mendes. Desde
a semana passada, a instituição
ganhou poderes para fiscalizar
todas as empresas que ofere-
çam instrumentos de pagamen-
tos, mesmo que não sejam do
setor bancário.

“Não estamos pensando em
tratar disso por ora. É um po-
der que a gente não está exer-
cendo, porque há outras priori-
dades nesse momento”, afir-

mou. “Ao estimular a competi-
ção, a gente espera que não seja
preciso lançar mão de precei-
tos legais como esse de discipli-
nar tarifas.”

Mendes afirmou também
que o Banco Central pode esta-
belecer regras de “interoperabi-
lidade” entre os novos meios
de pagamento, garantindo que
serviços de diferentes operado-
ras e bancos se comuniquem

entre si.
Para o Banco Central, a nova

legislação vai induzir investi-
mentos nesse setor.

Antes, segundo ele, havia ris-
cos para o usuário, com a possi-
bilidade de oferta de serviço
por “oportunistas” e empresas
não qualificadas. Agora, é ne-
cessária uma autorização do go-
verno para ofertar os serviços.

E as empresas precisam cum-

prir uma série de exigências, en-
tre elas, manter o dinheiro do
cliente depositado em uma
“conta de pagamento”, que pe-
la lei está protegida contra ris-
co de falência. O diretor desta-
cou também que a falta de clare-
za nas regras era um entrave
aos investimentos das empre-
sas nessa área.

Mendes reafirmou que um
dos principais objetivos do go-
verno com a nova legislação é
aumentar a inclusão financei-
ra, principalmente com a possi-
bilidade de pagamento por apa-

relhos móveis, como celulares.
A expectativa é que várias em-
presas ofereçam serviços de pa-
gamentos por meio de mensa-
gens de texto (SMS).

Na semana passada, o Banco
do Brasil lançou o seu serviço
de conta de pagamentos. Ele
permite que o cliente transfira
recursos para pessoas que não
possuem conta em banco. Para
receber o dinheiro, basta ter
CPF e celular de qualquer ope-
radora. O saque pode ser feito
em caixas ou correspondentes
do Banco do Brasil.
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BC não vai intervir para fixar taxas de cartões

www.estadao.com.br/e/varejo

Varejo desacelera
em setembro, mas
tem 7ª alta seguida
Impacto da alta do dólar foi sentido nas vendas de eletrodomésticos,
equipamentos e alimentos, mas vendas cresceram 0,5% no mês
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Esfriamento do varejo
não é surpresa

Queda. Variação do dólar atingiu preço dos eletrodomésticos e houve recuo nas vendas
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As vendas no varejo sustenta-
ram o sétimo resultado positi-
vo em setembro, com alta de
0,5% em relação a agosto, in-
formou o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística.
Apesar disso, a taxa desacele-
rou em relação a julho (2,1%)
e agosto (0,9%), por causa do
impacto negativo da alta do
dólar sobre as vendas de ali-
mentos, eletrodomésticos e
equipamentos, além do cená-
rio desfavorável ao cresci-
mento da demanda em seto-
res como o de veículos.

Mesmo assim, o terceiro tri-
mestre fechou com alta de 3,2%,
na comparação com o segundo
– o melhor resultado desde os
três primeiros meses de 2012,
quando o aumento foi de 4,2%
ante o trimestre anterior. “Foi
bem razoável e ajuda a salvar o
PIB (do trimestre), já que a in-
dústria teve desempenho
ruim”, disse o economista sê-
nior do Besi Brasil, Flávio Serra-
no. Ante o terceiro trimestre de
2012, a alta foi de 5,5%.

Analistas, no entanto, proje-
tam redução no ritmo de expan-
são para os últimos três meses

de 2013. “Não esperamos resul-
tado tão forte, já que as princi-
pais condicionantes do varejo
seguem em ritmo relativamen-
te fraco, e temos um retorno de
pressão de preços”, avaliou a
economista Mariana Oliveira,
da consultoria Tendências.

Para a economista do Banco
ABC Brasil Mariana Hauer, as
vendas tendem a acompanhar a
renda e os salários, que devem
crescer a taxas mais modestas.
O gerente da coordenação de
Serviços e Comércio do IBGE,
Reinaldo Pereira, também
aponta a atividade econômica
mais arrefecida como uma das
influências negativas para o va-
rejo. “Se a economia não está
deslanchando como era espera-
do, isso reflete no comércio.”

Câmbio. Entre os setores que
tiveram redução na demanda
por causa da desvalorização do
real está o de hipermercados, su-

permercados, produtos alimen-
tícios, bebidas e fumo, cujas ven-
das cresceram 0,6% em setem-
bro ante mês anterior, depois
de avançar 1,9% em julho e 0,7%
em agosto.

A técnica do IBGE Aleciana
Gusmão observou que a alta no
preço do trigo, que irradia para
derivados, como pão francês e
massas, foi o principal vilão. Em
relação a setembro de 2012, o
segmento cresceu apenas 0,7%.
O desempenho mais fraco pe-
sou para que o varejo restrito
tivesse alta de 4,1% ante setem-
bro do ano passado – o pior re-
sultado para o mês desde 2003,
quando houve queda de 2,8% an-
te setembro de 2002.

Com a inflação dos alimentos
retomando a trajetória de alta
em outubro, a economista-che-
fe da Rosenberg & Associados,
Thaís Zara, prevê desaqueci-
mento ainda mais intenso no
segmento. “No último trimes-
tre do ano, a inflação sobre ali-
mentos deve voltar a pressio-
nar negativamente”, apontou.

O setor de móveis e eletrodo-
mésticos também sentiu os efei-
tos da valorização do dólar e te-
ve queda de 0,2% nas vendas na
comparação com o mês ante-

rior. A redução veio apesar do
incentivo do governo pelo Mi-
nha Casa Melhor, que financia
compras de até R$ 5 mil desses
produtos para beneficiários do
Minha Casa, Minha Vida. Para a
equipe do Banco Fator, o recuo
demonstra que o incentivo che-
gou ao limite. Também afetadas
pelo câmbio, as vendas de equi-

pamentose materiaisde escritó-
rio, informática e comunicação
cederam 0,7% em setembro.

No varejo ampliado, que in-
clui os setores de veículos, mo-
tos, partes e peças e de material
de construção, o resultado foi
pior do que o esperado em mé-
dia pelo mercado, que previa es-
tabilidade. As vendas caíram

0,7% ante agosto, influenciadas
diretamente pela queda de 5,1%
nos veículos.

Já o setor de material de cons-
trução continua com bom de-
sempenho. A alta foi de 0,8% an-
te agosto e de 10,1% ante setem-
bro de 2012. / COLABORARAM
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● Desempenho das vendas no varejo perde força
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Comércio varejista

Combustíveis e lubrificantes

Hiper, supermercados, prod. 
alimentícios, bebidas e fumo

Tecidos, vestuário e calçados

Móveis e eletrodomésticos

Artigos farmacêuticos, med., 
ortopedia e de perfumaria

Equip e mat para escritório, 
inform. e comunicação

Livros, jornais, revistas e papelaria

Outros art. de uso pessoal e domést.

Comércio varejista ampliado

Veículos e motos, partes e peças

Material de construção
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