
Vendas no varejo caíram 4,86% no mês de janeiro  
 
Pesquisas divulgadas ontem mostram que o varejo começa o ano com queda no volume de 
vendas em todo país, mas com aumento no faturamento do setor. Os juros mais altos, que 
restringiram o crédito ao consumidor, o aumento dos preços dos alimentos e do combustível, e a 
queda do poder aquisitivo da população diminuíram das vendas.  
 
Dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do IBGE revelam que em janeiro, o volume de 
vendas do comércio caiu 4,86% em comparação a janeiro de 2002, registrando um desempenho 
muito próximo ao de dezembro de (-5,7%).  
 
O acumulado dos últimos 12 meses ampliou sua queda: -0,98%, este mês, contra -0,69% no 
fechamento de 2002. A receita nominal apresentou resultado positivos tanto em relação a janeiro 
do ano passado (13,75%), quanto aos últimos 12 meses (8,04%), sendo ambas superiores às 
taxas de dezembro.  
 
O setor de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo foi, pelo 
segundo mês consecutivo, o mais atingido pela redução das vendas, com queda 6,71% em 
relação a janeiro do ano passado.  
 
Móveis e eletrodomésticos ficam em segundo lugar com o pior resultado. A variação no volume de 
vendas foi de -10,85% sobre janeiro de 2002 e de -1,58% no acumulado mensal. Combustíveis e 
lubrificantes, apresentaram a primeira queda nos últimos sete meses (-4,53% sobre janeiro de 
2002), com um crescimento de 4,86% no acumulado de 12 meses. Os únicos Estados do País que 
apresentaram crescimento no volume vendido foram Rondônia (2,25%), Piauí (5,62%) e Goiás 
(0,15%).  
 
Faturamento maior  
 
O faturamento do comércio paulista aumentou 15,57% em fevereiro, na comparação com o 
mesmo mês de 2002, segundo dados da pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV), da 
Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). O resultado positivo foi obtido, 
principalmente, devido ao aumento de dias úteis em fevereiro, com a realização do carnaval em 
março.  
 
Segundo a pesquisa, as altas de preços em setores de gêneros de primeira necessidade acabaram 
sendo absorvidas pelos consumidores, mesmo com a renda pressionada pela inflação.  
 
Os supermercados, que aumentaram o faturamento em 40,67% em fevereiro, na comparação 
com o mesmo mês de 2002, puxaram o resultado para cima. Por outro lado, as lojas de 
departamento influenciaram de foram negativa, com uma queda de 10,51%.  
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