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B ra s i l

Varejo desacelera, mas deve mostrar
oitava alta consecutiva, dizem analistas
Tainara Machado
De São Paulo

A manutenção do ritmo de ga-
nho de renda real da população
ocupada em torno de 1,6% nos úl-
timos meses, na comparação com
igual período do ano passado, tem
contribuído para sustentar resul-
tados positivos no varejo, ainda
que gradualmente as taxas de ex-
pansão estejam desacelerando,
afirmam economistas.

Para outubro, a média de 16
consultorias e instituições finan-
ceiras ouvidas pelo Valor Data in-
dica crescimento de 0,4% do vo-
lume de vendas no comércio res-
trito, na comparação com o mês
anterior, feito o ajuste sazonal,
após a alta de 0,5% em setembro.
Se confirmadas as expectativas,
as vendas terão o oitavo mês con-
secutivo de avanço.

Mesmo assim, dizem os econo-
mistas, depois do primeiro se-
mestre fraco, dificilmente esse
ramo de atividade encerrá o ano
com alta superior a 4,5%, quase
metade do aumento de 8,4% ob-
servado em 2012.

As estimativas para a Pesquisa
Mensal do Comércio (PMC) de ou-
tubro, a ser divulgada hoje pelo
IBGE, vão de queda de 0,2% a ex-
pansão de 0,7%. Já para o varejo
ampliado, que considera, além dos
oito segmentos pesquisados no
restrito, os de automóveis e mate-
rial de construção, nove economis-
tas projetam, em média, aumento
de 0,9% na passagem mensal.

Para Paulo Neves, economista
da LCA Consultores, boa parte dos
indicadores de atividade já divul-
gados sugere alta das vendas no
varejo na passagem mensal. Neves
estima alta de 0,5% para o desem-
penho do comércio entre setem-
bro e outubro, com ajuste sazonal,
mas pondera que este número po-
de ser mais baixo porque a infla-
ção de alimentos acelerou no pe-
ríodo e pode ter prejudicado as

vendas nos mercados.
No entanto, afirma, como o le-

vantamento da Associação Brasi-
leira de Supermercados (Abras)
registrou aumento de 1,6% das
vendas nestes estabelecimentos,
de acordo com a série dessazona-
lizada pela LCA, a perspectiva é
de bom desempenho do seg-
mento em outubro, embora não
em ritmo tão forte.

Eduardo Velho, economista-
chefe da INVX Global Partners,
também avalia que os dados da
Abras apontam para resultados
positivos nos segmentos de hiper e
supermercados, artigos farmacêu-
ticos e perfumaria e equipamentos
de informática no mês, o que leva o
economista a projetar alta de 0,2%
das vendas do varejo restrito entre
setembro e outubro.

André Muller, economista da
Quest Investimentos, cita ainda
que o comportamento do indica-
dor mensal de atividade do co-

mércio da Serasa Experian apon -
ta continuidade da trajetória po-
sitiva mostrada pelo comércio
nos últimos meses. O indicador
registrou alta de 1,7% entre se-
tembro e outubro, com ajuste sa-
zonal, puxado principalmente
pela atividade de hiper e super-
mercados, com aumento de 2,9%
no período, e de móveis e eletro-
domésticos, que avançaram 1,5%.

Para o comércio ampliado, Ne-
ves, da LCA, estima aumento de
1,1% das vendas entre setembro e
outubro, com ajuste sazonal, após
a queda de 0,7% no mês anterior.
De acordo com o levantamento da
Serasa, as vendas de veículos au-
mentaram 9,4% no período, na sé-
rie com ajuste sazonal, o que deve
contribuir para impulsionar o co-
mércio neste conceito, diz Neves.

Para Velho, da INVX, apesar da
sequência de resultados positivos
do varejo nos últimos meses, a
perspectiva é de moderação do rit-

mo de expansão no quarto trimes-
tre. A queda de 1,2% do faturamen-
to da indústria na passagem men-
sal, de acordo com a Confederação
Nacional da Indústria (CNI), pode
indicar que o ritmo de encomen-
das do comércio no quarto trimes-
tre, ainda que positivo, está mais
moderado em relação ao trimestre
imediatamente anterior. A sonda-
gem do comércio reforça essa ava-
liação, com a retração de 5,2% do
índice de confiança da Fundação
Getulio Vargas (FGV) no trimestre
encerrado em novembro, na com-
paração com os mesmos meses do
ano anterior.

Neves, da LCA, também afirma
que os próximos meses devem ser
marcados por desaceleração das
vendas do comércio. A massa sala-
rial, diz, está crescendo a um ritmo
menor do que nos anos recentes,
diante de um crescimento menor
da ocupação e da renda em relação
ao padrão visto no período mais
recente. Como o crédito também
se mantém estável, o fôlego do co-
mércio de bens duráveis tende a
arrefecer. “Tivemos uma série de
medidas de estímulo para a com-
pra desses itens em curto espaço
de tempo, então a resposta tende a
ser cada vez menor ao longo do
t e m p o”. Agrava a situação o fato de
que os estímulos têm sido gradual-
mente revertidos, afirma Neves.
Em outubro, por exemplo, subi-
ram as alíquotas de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) pa-
ra alguns itens da linha branca. As-
sim, afirma, as vendas no varejo
restrito devem encerrar o ano com
alta de 4,5%, pouco mais da meta-
de do que a expansão de 8,4% ob-
servada em 2012.

A Quest Investimentos também
projeta expansão de 4,5% das ven-
das no comércio restrito neste ano.
“É uma alta compatível com os
fundamentos, já que a concessão
de crédito está praticamente está-
vel e a renda também cresce me-
nos”, afirma Muller.

Fonte: Instituições financeiras e consultorias. * Na comparação com o mês anterior, com ajuste sazonal
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Uma mudança na saúde
que poucos perceberam

Ribamar Oliveira

P
oucas pessoas se
deram conta de que
o Senado aprovou,
no mês passado,
uma emenda

constitucional que muda o piso
da saúde, ou seja, os recursos
mínimos que devem ser
aplicados pela União em ações
e serviços públicos de saúde.
Essa alteração foi introduzida
pelos senadores, a pedido do
governo, na emenda
constitucional que cria o
chamado “orçamento
i m p o s i t i v o” e, por causa disso,
perdeu-se na discussão. Mas é
preciso jogar luz sobre ela, pois,
caso aprovada, terá repercussão
importante para os cidadãos e
para as contas públicas.

Atualmente, a lei
complementar 141/2012
estabelece que a União aplicará
em ações e serviços públicos de
saúde, anualmente, o montante
correspondente ao valor
empenhado no exercício
financeiro anterior, acrescido
de, no mínimo, o percentual
correspondente à variação
nominal do Produto Interno
Bruto (PIB) ocorrida no ano
anterior ao da lei orçamentária
anual. Pela emenda
constitucional aprovada pelo
Senado, a União aplicará, pelo
menos, 13,2% de sua receita
corrente líquida (RCL) no
primeiro ano após a mudança,
13,7% no segundo ano, 14,1%
no terceiro 14,5% no quarto e
15% a partir do quinto ano.

Para entender melhor a
questão, é importante
rememorar como as coisas
aconteceram. A Câmara dos
Deputados aprovou, no fim de
agosto deste ano, uma emenda
constitucional que obriga o
governo federal a executar as
emendas parlamentares ao
Orçamento, até o montante
equivalente a 1% da receita
corrente líquida da União. Essa
proposta, apoiada com vigor
pelo presidente daquela Casa,
deputado Henrique Alves
(PMDB-RN), foi chamada de
“orçamento impositivo”. O
governo resistiu a essa proposta
como pode, mas não conseguiu
derrotá-la.

Ao mesmo tempo, ocorria
um debate na sociedade sobre a
necessidade de mais recursos
para a área de saúde, expresso
pelo movimento “Saúde + 10”,
que foi fortalecido pelas
manifestações de rua em junho,
em todo o país. Esse movimento
colheu dois milhões de
assinaturas a um projeto de lei
de iniciativa popular propondo
que seja destinado à saúde
pública 10% da receita bruta da
União. Esse projeto foi entregue
aos presidentes da Câmara e do
Senado. Duas comissões
também foram criadas como o
objetivo de propor alternativas
para o financiamento da saúde
pública, uma na Câmara e outra
no Senado.

Quando a proposta de emenda

constitucional do “orçamento
i m p o s i t i v o” chegou ao Senado, o
governo articulou com seus
aliados para que 50% das
emendas parlamentares fossem
destinadas à área da saúde.
Aceitou, inclusive, elevar o
montante das emendas com
execução obrigatória para 1,2%
da RCL. Mas o que foi
apresentado, na verdade, foi algo
muito mais amplo. O governo
propôs aos senadores uma
mudança no piso constitucional
da saúde, que acaba com a
indexação à variação nominal do
PIB e atrela os recursos mínimos
para a saúde à receita corrente
líquida da União.

A Frente Parlamentar da Saúde
acusa o governo de ter ignorado
o movimento “Saúde + 10”, uma
comissão especial da Câmara e
uma subcomissão do Senado,
que tratavam da mesma questão,
ao alterar o piso constitucional.
“O governo atropelou todo
m u n d o”, afirmou o presidente da
Frente, deputado Darcísio
Perondi (PMDB-RS), em conversa
com este colunista. “O governo
nunca quis o orçamento
impositivo e contaminou a
proposta com a mudança do piso
da saúde”, acrescentou.
“Misturaram duas coisas que
devem ser tratadas
s e p a r a d a m e n t e”. Foi o que fez a
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara. Ela
dividiu em duas a PEC: uma para
tratar do “orçamento impositivo”
e outra, da alteração do piso da
saúde. O governo se opôs a essa
mudança e a discussão foi adiada
para 2014. A divisão da PEC vai
provocar um debate sobre o piso
da saúde, que não aconteceu
anteriormente.

A proposta do movimento
“Saúde + 10” e das comissões da
Câmara e do Senado que
discutiram a questão passou de
10% da receita bruta da União
para 18,7% da RCL. O motivo para
a mudança é que a União não fica
com toda a sua arrecadação, pois
repassa uma parte para Estados e
municípios. A Frente
Parlamentar da Saúde defende
que se chegue aos 18,7% em cinco
anos. O governo só aceitou
chegar a 15% da RCL nesse prazo.
A diferença é grande e o impacto
fiscal também.

Pelos cálculos da Frente, caso a
proposta do governo seja
aprovada, seriam gastos R$ 5,9
bilhões a mais com a área em
2014, supondo que esse seria o
primeiro ano da vigência da PEC.
A Frente critica o fato de que dos
R$ 5,9 bilhões, R$ 3,8 bilhões
decorreriam das emendas
parlamentares que teriam que
ser executadas, como determina
o “orçamento impositivo”. Ou
seja, o governo só colocaria um
adicional de R$ 2,1 bilhões neste
a n o.

A Frente deseja que o governo
destine, já em 2014, mais R$ 18,9
bilhões para a saúde, o que
corresponderia a 15% da RCL,
percentual que o governo só quer
atingir em 2018. Para a Frente,
haveria uma elevação anual desse
percentual, até atingir 18,7% do
PIB em 2018, como mostra a
tabela abaixo. Qualquer que seja
a fórmula adotada, o cenário é de
elevação das despesas da União.
Para se ter uma ideia, se a
proposta do governo for
aprovada, a União estará
gastando R$ 22,8 bilhões a mais
(a preços de hoje) com a saúde
em 2018. Até agora não se
apresentou, em toda essa
discussão, a fonte de receita que
financiará a ampliação desse
g a s t o.

Ribamar Oliveira é repórter especial e
escreve às quintas-feiras
E-mail r i ba m a r. o l i ve i ra @ va l o r. c o m . b r

Novo piso
constitucional terá
forte impacto fiscal

Faturamento do comércio paulista cresce 4% em 2013
Marina Falcão
De São Paulo

O faturamento real do comér-
cio no Estado de São Paulo deve
fechar o ano com crescimento
de 4% e atingir R$ 502,1 bilhões,
segundo dados divulgados on-
tem pela Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo (Fecomer-
cioSP). Para as vendas de Natal, a
expectativa da entidade é de au-
mento de 3,3%.

Antonio Carlos Borges, dire-
tor-executivo da entidade, ressal-
ta, no entanto, que esse desem-
penho será obtido sobre uma ba-
se pequena. No ano passado, as
vendas reais do varejo em São
Paulo subiram apenas 0,4% e che-
garam a cair 1,3% no Natal, em
relação ao ano anterior.

Para o ano de 2014, a Fecomer-

cioSP projeta alta de 3% no fatu-
ramento real do comércio no Es-
tado, ritmo um pouco inferior ao
deste ano. Segundo Borges, a Co-
pa do Mundo não deve trazer
efeitos positivos relevantes para
o varejo no próximo ano.

Na avaliação do diretor da Fe-
comercioSP, apenas o segmento
de serviços, com destaque para
os setores de hotelaria e trans-
portes, deve ser beneficiado du-
rante a realização do evento es-
portivo no país. “O câmbio não é
favorável para o estrangeiro fazer
compras no Brasil”, afirmou.

Para Borges, o nível de empre-
go nas cidades-sede da Copa do
Mundo de 2014 está elevado e
alguma queda já é prevista para
2015, o que pode afetar direta-
mente a confiança do consumi-
dor e, consequentemente, as
vendas no varejo.

O ano de ressaca da Copa e das
eleições poderá ser "bastante
complicado", disse. Para ele, al-
guns ajustes na economia, como
controle dos gastos públicos e
implementação de uma política
fiscal "mais austera", deveriam
ser realizados pelo governo já em
2014. No entanto, as mudanças
serão adiadas por se tratar de um
ano eleitoral. "O ano de 2015 é
que será a hora da verdade. Uma
reforma tributária seria o ideal",
disse o economista.

Borges afirmou que o cenário
atual inspira cautela, principal-
mente porque há um claro des-
compasso entre o crescimento
do consumo e o fraco desempe-
nho da indústria. “Enquanto há
aumento na concessão de crédi-
to, da renda real e nível de em-
prego elevado, a economia vai
seguindo. O problema é quando

uma dessas variáveis parar de
funcionar ”, disse.

O economista fez críticas à
política de preços da Pe t r o b r a s .
Disse que o governo tem contro-
lado “os índices de preços e não
a inflação ao consumidor”.

Considerando apenas a capital
paulista, o faturamento real do
comércio deve fechar este ano
com expansão de 3%, para R$ R$
155, 8 bilhões, enquanto a proje-
ção para as vendas do Natal é de
crescimento de 2,4%.

Assim como no Estado, o cres-
cimento do faturamento do co-
mércio ocorre após um ano de
fraco desempenho. Em 2012, as
vendas reais na cidade de São
Paulo encolheram 1,6% — so -
mente no Natal, a queda foi de
2,8%. A FecomercioSP prevê avan-
ço de 3,7% nas vendas reais na ca-
pital em 2014 e de 2% no Natal.

Fonte: Frente Parlamentar da Saúde. *Receita Corrente Líquida da União.

A discórdia sobre o piso da saúde
As propostas do governo e da Câmara
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




