
Renda, dólar e crédito recuperam varejo  
Adriana Mattos 
 
Após três anos consecutivos no vermelho, com queda nas vendas em 2001, 2002 e 
2003, o comércio apresentou resultado positivo no ano passado, informou ontem o 
IBGE. Houve melhora na quantidade de produtos comercializados e na receita com 
vendas em 2004. Mas o setor não se recuperou totalmente dos tombos. 
 
Dados do instituto mostram expansão de 12,2% na receita nominal até novembro e de 
8,98% no volume de vendas em igual período. Nos supermercados, segmento que 
teve mais dificuldades para se levantar da crise de consumo, houve uma alta de 
2,57% nas vendas reais (descontada a inflação) em 2004, anunciou também ontem a 
Abras, entidade do setor. 
 
A expansão do crédito, que afetou principalmente a demanda por eletrônicos, o dólar 
baixo -boa parte dos insumos de nossos produtos são atreladas a variação da moeda- 
e a leve recuperação da renda do trabalhador colocaram os resultados no azul. 
O rendimento médio real das pessoas ocupadas em seis regiões metropolitanas no país 
em novembro estava em R$ 904,70, contra R$ 881,60 em 2003, segundo o IBGE. 
Quanto às pressões nos custos, a moeda americana, o vilão dos preços em 2003, se 
desvalorizou 8,5% no último ano. 
 
Para 2005, analistas de varejo esperam uma elevação de 4% a 6% na venda do 
comércio em geral. Nos supermercados, altamente dependentes de renda, a previsão é 
de uma alta mais discreta, de 2% a 3%. 
 
"Decepcionante" 
Relatório apresentado ontem pela Abras mostra que foram vendidos pelos 
supermercados R$ 97,7 bilhões em 2004, de um total de R$ 131 bilhões 
comercializados pelos fabricantes de alimentos no mercado interno. Em relação a 
2003, houve expansão real de 2,57% nas vendas reais, algo classificado como 
"decepcionante" pela Abras. A variação é menor do que a alta recorde de 1998 (6%). 
No entanto, vai de encontro com a estimativa inicial da entidade (alta de até 3%). 
 
A questão é que, quando não há repiques inflacionários nas gôndolas e o desemprego 
cai as vendas tendem a reagir nesse segmento. A inflação do ano passado nos 
supermercados ficou em 4,4% (a Abras calcula a taxa de inflação do setor analisando 
uma cesta de 35 itens). O número é considerado o mais baixo de todos os indicadores 
de preço do país em 2004. 
 
Sem altas inflacionárias, o indicador de comércio do IBGE, apresentado ontem, mostra 
uma elevação de 6,4% no volume de itens comercializados nos supermercados em 12 
meses, de novembro de 2003 a novembro do ano passado. 
Pão de Açúcar e Carrefour, redes varejistas de alimentos e de eletrônicos, com quase 
de 800 lojas juntos, registraram em 2004 uma alta de 16% e 9% nas vendas líquidas, 
respectivamente. 
 
Nessa conta, porém, não se cogita a possibilidade de o comércio trabalhar com 
margens de lucro menores para vender mais. A Fecomercio SP diz que o setor já 
cortou todas as gorduras necessárias. A Abras repete a mesma fala. "Já operamos com 
rentabilidade apertada, não dá para tirar mais", explica João Carlos Oliveira, 
presidente da Abras. 
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Biscoito e cosméticos ampliam vendas 
 
Biscoitos doces, enlatados e o leite de caixa tiveram melhor desempenho de vendas no 
ano passado do que as bebidas alcoólicas e os itens de limpeza. 
É o que mostra um levantamento feito pela consultoria ACNielsen no ano passado. Os 
números são disponíveis apenas para as empresas de alimentos do setor que compram 
os dados da consultorias. 
 
A comparação foi feita pela Folha com base na taxa de expansão em relação a 2003. 
A demanda reprimida maior em determinados segmentos do que em outros e a guerra 
de preços de fabricantes de algumas marcas podem "turbinar" o volume de vendas de 
certas categorias de produto. O momento de recuperação lenta na renda também pode 
estar puxando a demanda por alguns produtos especificamente. Pelo relatório, houve 
uma expansão de 5,3% no volume de vendas de mercadorias do segmento de 
mercearia doce, por exemplo. 
 
No caso de higiene, saúde e beleza, a expansão foi de 3,8%. Ambas as categorias 
ficaram acima da média das oito cestas analisadas. Essa média foi de 3,4%.  
Os dados referem-se ao desempenho de 160 itens nas oito cestas em sete áreas 
geográficas do país. O período de análise corresponde de janeiro a outubro de 2004 
em relação ao mesmo intervalo de 2003. A ACNielsen é uma das poucas empresas do 
ramo que analisam o setor de consumo, ao lado do Ibope/LatinPanel e da Ipsos 
Marplan. 
 
A mercearia salgada (cereais, pães) registrou a menor variação. Houve uma queda de 
1,7% na venda de arroz durante o intervalo analisado. 
Quanto às chamadas bebidas alcoólicas e não-alcoólicas, a taxa de expansão foi bem 
menor do que a verificada nos outros segmentos. Os percentuais atingiram 1,8% e 
1,6%, respectivamente. 
 
Por produtos, é importante ressaltar que os melhores números foram verificados em 
bolos industrializados (50,6%) e café em pó (13,4%). 
 
Na análise por região, a pesquisa mostra que os resultados mais animadores puderam 
ser verificados em: Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Minas Gerais e 
Espírito Santo também tiveram bons números. São Paulo, no entanto, não entra nessa 
lista. 
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Comércio registra o melhor ano desde 2001  
Pedro Soares 
 
O ano de 2004 foi o melhor do comércio varejista desde 2001, quando o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) começou a pesquisar dados sobre o 
setor. O volume de vendas cresceu 8,98% no acumulado de janeiro a novembro -em 
2003, houve uma retração de 3,67%. 



Em novembro, porém, o nível de atividade do segmento desacelerou. As vendas 
subiram 6,44% ante igual período de 2003. Em outubro, a expansão havia sido maior -
8,39%. 
"Há realmente uma acomodação do comércio. Há um limite natural para a expansão 
das vendas a prazo que vem alavancando o comércio", disse Nilo Lopes de Macedo, 
economista do IBGE. 
 
Já o resultado do ano trouxe ânimo aos varejistas, que nunca venderam tanto como 
em 2004, segundo o IBGE. Desde 2001, as vendas do comércio sempre tiveram taxas 
anuais negativas. Naquele ano, a queda foi de 1,57%. Em 2002, de 0,70%. Em 2003, 
o resultado foi ainda pior: -3,67%. 
 
No ano passado, puxaram o comércio para cima os ramos cujas vendas dependem do 
crédito, que ficou mais barato e fácil de obter. Com a maior parte de suas vendas a 
prazo, o setor de móveis teve o melhor desempenho entre todos os analisados -alta de 
26,95% de janeiro a novembro. 
 
Já o ramo de super e hipermercados-cujas vendas dependem do aumento do poder de 
compra da população, e não do crédito- registrou uma variação bem mais modesta -
6,62%. "Os dados do IBGE mostram ainda a robustez das vendas reais [descontada a 
inflação] do comércio em 2004", afirmou Carlos Thadeu de Freitas, economista da CNC 
(Confederação Nacional do Comércio). 
 
Freitas estima que as vendas do varejo cresceram cerca de 9% em 2004, apesar da 
desaceleração do final do ano. Ele acredita que o comércio se manterá aquecido neste 
ano, embora o ritmo de expansão seja menor. 
"Após um período grande de aumento das vendas reais do comércio em 2004, a 
tendência é que se tenha uma desaceleração no ritmo de crescimento em 2005", prevê 
Freitas. 
 
Para este ano, a expectativa é de um incremento de 4%, o que ele considera um 
número bastante positivo: "Acréscimos dessa magnitude sobre uma base [de 
comparação] forte [a de 2004] representam resultados favoráveis". 
Para Lopes de Macedo, do IBGE, a ampliação do crédito e os prazos maiores para 
pagamento deram impulso às vendas do comércio em 2004, estimulando 
especialmente o ramo de móveis e eletrodomésticos. 
 
Ele destaca ainda que mais próximo ao final do ano os supermercados também se 
recuperaram, elevando suas vendas graças ao início da reação da renda do 
trabalhador. 
 
Móveis e eletrodomésticos 
Das cinco atividades pesquisadas em novembro, quatro registraram variações 
positivas. Móveis e eletrodomésticos, com uma alta de 22,44%, lideraram mais uma 
vez as vendas do comércio. Em outubro, a expansão havia sido de 19,43%. 
Já o ramo de híper e supermercados teve uma desaceleração, embora a taxa tenha se 
mantido positiva -6,26% em novembro, ante 10,64% em outubro. 
 
Só combustíveis e lubrificantes é teve um resultado negativo (queda de 0,03%). Uma 
das hipóteses é o aumento do preço dos combustíveis naquele mês, o que, em geral, 
deprime o consumo. 
Em novembro, as vendas subiram em 26 dos 27 Estados pesquisados -só houve queda 
em Roraima (3,98%). 
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