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1.Aumentos. Em relação
ao ano passado, a Black
Friday deste ano regis-

trou um número quatro vezes
maior de itens que tiveram o
preço aumentado, e numa pro-
porção bem maior

2.Reduções. Por outro
lado, houve reduções,
mas muito menos signi-

ficativas em comparação aos
aumentos

3. Inversão. A pesquisa do
Provar mostrou um vo-
lume muito maior este

ano de preços que foram reduzi-
dos depois da Black Friday:
22,6% dos itens tiveram queda
nos preços, enquanto no ano
passado, essa porcentagem
foi de 2,6%

Daniela Amorim / RIO

O comércio varejista voltou a
registrar aumento nas vendas
de setembro para outubro, se-
gundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
No entanto, a alta foi tão ligeira,
de apenas 0,2%, que frustrou ex-
pectativas. O volume vendido
cresceu pelo oitavo mês conse-
cutivo, mas o ritmo de alta vem
perdendo fôlego desde agosto.

Supermercados e móveis e
eletrodomésticos venderam
menos, prejudicadas pelos au-
mentos de preços. Já o segmen-
to de veículos recuperou as per-
das do mês passado, levando o
varejo ampliado – que inclui veí-
culos e material de construção
– a um aumento de 1,8%.

A Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) esperava au-
mento de 0,5% no volume ven-
dido em outubro. Para o ano,
estima 4,5%, ante os 8,4% de
2012. Se a previsão for confirma-
da, o comércio varejista termi-
nará o ano com o pior desempe-
nho da série histórica da Pesqui-
sa Mensal de Comércio, inicia-
da em 2004.

“Desde o início da série, com-
pleta como é hoje, nunca houve
crescimento tão baixo”, apon-
tou Fabio Bentes, economista
da CNC. Em 2003, as vendas no
varejo caíram 3,7%, mas a pes-
quisa não tinha a mesma abran-
gência que tem hoje.

De setembro para outubro, a
principal contribuição para o
freio no comércio foi dos super-
mercados, mas os segmentos
de vestuário e de móveis e ele-
trodomésticos também contri-
buíram. “Não por acaso esses
três setores tiveram inflação aci-
ma da média do varejo”, ressal-

tou Bentes.
O economista calcula que a

inflação no varejo de setembro
para outubro foi de 0,6%. No se-
tor de supermercados, o aumen-
to de preços foi de 0,7%, no ves-
tuário foi de 0,6%, enquanto em
móveis e eletrodomésticos a in-
flação foi de 0,7%. “O problema
é preço, combinado com o crédi-
to mais caro e o mercado de tra-
balho desaquecendo. Isso atra-
palhou bastante”, citou Bentes.

A inflação medida pelo IPCA
mostrava alta de 5,84% no acu-
mulado de 12 meses até outu-
bro. Já os aparelhos eletrônicos
ficaram 5,2% mais caros no pe-
ríodo. “A causa desse aumento,
provavelmente, é porque te-
mos aí a desvalorização do real
(ante do dólar), ou seja, um pro-
blema de câmbio”, justificou
Reinaldo Pereira, gerente da
Coordenação de Serviços e Co-
mércio do IBGE. O pesquisador
acredita que o resultado só não
foi pior por causa do Minha Ca-
sa Melhor, que incentiva a com-
pra de móveis, eletrodomésti-
cos e eletroeletrônicos.

Diante de um cenário de infla-
ção em alta, o consumidor está
abrindo mão de comprar supér-
fluos, como revistas, para adqui-
rir bens de primeira necessida-
de, como alimentos, acrescen-

tou Pereira. Na comparação
com outubro de 2012, as vendas
do segmento de supermerca-
dos aumentaram 3,3%. Ao mes-
mo tempo, a queda do segmen-
to de livros, jornais, revistas e
papelaria foi de 0,6%.

O varejo restrito registrou au-
mento de 5,3% em outubro ante
o mesmo mês de 2012. No am-
pliado, a alta foi menor, de 2,2%.
Houve queda de 4,2% nas ven-
das de veículos e motos, partes
e peças. O economista-chefe da
corretora Concórdia, Flávio
Combat, prevê que o segmento
de veículos vai crescer em rit-
mo modesto nos próximos me-
ses. Segundo ele, mesmo se hou-
ver a renovação da redução do
IPI para automóveis em 2014, já
houve uma satisfação da deman-
da existente.

Crescimento das vendas do varejo
em outubro frustra expectativas

PRESTE ATENÇÃO

21% dos preços subiram na Black Friday
Segundo levantamento do Provar, número de itens que passaram a custar mais foi mais que o dobro dos que tiveram seus preços reduzidos

NILTON FUKUDA/ESTADÃO-29/11/2013

Márcia De Chiara

Na Black Friday brasileira
deste ano, o número de itens
que tiveram os preços aumen-
tados no dia da promoção foi
mais que o dobro do que aque-
les que tiveram seus preços
reduzidos.

Isso é o que revela uma pes-
quisa do Programa de Adminis-
tração de Varejo (Provar) em
parceria com a empresa Ícon-
na, especializada em monitora-
mento de preços no e-commer-
ce. O levantamento mostra que
21,5% dos cerca de 1.300 itens
acompanhados na internet tive-
ram seus preços majorados, em
média 10,2%, no dia da promo-
ção. Em contrapartida, apenas
9,5% dos itens monitorados ti-
veram os preços foram reduzi-
dos. E o corte médio foi de 11%.

Nuno Fouto, diretor de Pes-
quisas do Provar e responsável
pelo trabalho, observa que, den-
tre os 1.300 itens acompanha-
dos, estão eletrodomésticos,
eletrônicos, jogos, livros e arti-
gos para a casa, em 11 sites que
participavam da promoção. Ele
pondera, que, teoricamente, es-
se itens deveriam participar da
promoção, pois estavam sendo
anunciados dentro dos sites par-
ticipantes da Black Friday.

“Aconteceram as promo-
ções, mas elas foram menos in-
tensas em número de itens”,
afirma Fouto. Um dado que re-
força essa afirmação é que, em
relação à pesquisa da Black Fri-
day do ano passado, o evento
deste ano registrou um número
quatro vezes maior de itens que
tiveram os preços majorados e
numa proporção bem maior.
Em 2012, 5,1% dos itens pesqui-
sados tiveram os preços reajus-
tados para cima em 5,7%, em
média, na Black Friday. Neste
ano, foram 21,5% dos itens majo-
rados, e em 10,2%, em média.

No sentido oposto, houve re-
duções, mas com uma signifi-
cância muito menor em relação
aos aumentos. Na Black Friday
de 2012, 2,8% dos itens tiveram
os preços reduzidos, em média,
6,3%. Neste ano, foram 9,5%
dos itens que registraram corte,
com uma redução média de
11%. A fatia de itens cujos pre-
ços não tiveram alteração no
evento, nem para cima nem pa-
ra baixo, foi de 47,5% em 2012 e
de 24,3% neste ano.

Surpresa. Um resultado sur-
preendente deste ano foi o gran-
de volume de itens cujos preços
foram reduzidos após a Black
Friday. “O consumidor que es-
perou para comprar depois do

evento se deu bem”, afirma o
coordenado da pesquisa.

O levantamento mostra que
neste ano 22,6% dos itens pes-
quisados tiveram redução de
preços após a Black Friday.
Coincidentemente o porcen-
tual é muito semelhante àquele
dos que aumentaram preços na
Black Friday (21,5%). No ano
passado, apenas 2,6% dos itens
tiveram os preços reduzidos
após o evento.

Na análise de Fouto, esse re-
sultado reafirma o cenário fra-
co de vendas neste ano e que a
Black Friday teve um desempe-
nho abaixo das expectativas.
Tanto é que foi necessário redu-
zir os preços após a promoção.
“O comércio ficou com medo

de carregar esses estoques até o
Natal.” No ano passado, obser-
va o coordenador da pesquisa, a
economia estava mais aqueci-
da, as vendas no varejo cres-
ciam na faixa de 8%, o dobro do
registrado neste ano, e não foi
necessário desovar estoques
após a Black Friday, como ocor-

reu neste ano.
A competição mais acirrada

no varejo este ano levou a uma
situação inusitada. No evento
deste ano, a pesquisa listou
itens com maiores aumentos e
reduções de preços, segundo o
acompanhamento feito por site
de cada loja virtual. E o resulta-
do mostrou que um mesmo
item, por exemplo, fogão ou ge-
ladeira, apareceu tanto na lista
dos maiores aumentos de preço
como na relação das maiores
quedas.

Segundo Fouto, isso mostra
que as lojas fizeram um mix –
isto é, reduziram muito os pre-
ços de alguns produtos para
atrair o consumidor, ao mesmo
tempo que aumentaram o pre-

ço de outros itens. Essa estraté-
gia é antiga e muito usada por
supermercados que, para atrair
os compradores reduz os pre-
ços dos itens básicos como ar-
roz feijão, na expectativa de que
o consumidor compre por im-
pulso outros produtos nos
quais os preços e as margens
são maiores. Por isso, diz ele,
em alguns sites a geladeira apa-
rece com menor preço e em ou-
tro com maior preço, dependen-
do da estratégia e do mix de pro-
dutos da loja.

A lição que fica da pesquisa,
segundo o seu coordenador, é
que o consumidor precisa acom-
panhar, pesquisar e comparar
preços para fazer bons negó-
cios, até nas promoções.

Comparação
com 2012

Vendas, Movimento em hipermercado na Black Friday deste ano: pesquisa apontou mais aumentos de preços que reduções
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● Cenário

● FreioComércio teve oitavo
mês consecutivo de
alta, mas aumento de
0,2% mostra que ritmo
vem perdendo o fôlego

“Aconteceram as
promoções, mas
elas foram menos
intensas em número
de itens.”
Nuno Fouto
DIRETOR DE PESQUISAS

DO PROVAR

4,5%
é o crescimento previsto
para as vendas do comércio
varejista no ano de 2013

8,4%
foi o crescimento das vendas do
comércio varejista em 2012
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B3.




