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O comércio varejista de São Paulo tem atualmente o terceiro pior desempenho de 
vendas entre os 26 Estados da Federação, mostra pesquisa publicada ontem pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Perde para o Nordeste, o Rio de Janeiro 
e Minas. A apática expansão de 2,13% no volume vendido pelas lojas no Estado 
paulista, no acumulado de janeiro a novembro de 2005 em relação a 2004, só é maior 
que a queda verificada no Sul -fortemente afetado por uma crise agrícola que derrubou 
a renda local e a venda do varejo. Na média nacional, a alta foi de 4,8%. 
 
A maior dificuldade de expansão de mercados maduros -que já alcançaram um 
patamar elevado de desenvolvimento-, os programas assistencialistas do governo nas 
regiões mais pobres do país e o crescimento pífio na renda do trabalhador em São 
Paulo explicam os dados do levantamento do IBGE e das federações de comércio. 
A Folha cruzou os números apresentados ontem pelo IBGE com o gráfico de aumento 
do rendimento real do brasileiro em cada Estado. As curvas andam de forma paralela: 
nos locais onde o salário foi mais comprimido, o varejo sente o baque. Em Porto 
Alegre, a renda do brasileiro caiu 2,84% até novembro e o comércio regional encolheu 
1,63% em igual intervalo. No caso de São Paulo, houve alta de 2% no rendimento real 
no acumulado dos 11 meses do ano. Nesse mesmo período, a venda do varejo subiu 
2,13%. 
 
Na outra ponta, a situação é outra em regiões do Nordeste, sustentadas pela mão do 
governo federal com programas sociais que ampliam a renda. O comércio da Bahia 
acumula uma elevação de 7,26% nas vendas até novembro, e a renda subiu mais de 
10% em igual período. Em Recife, há um repeteco desse cenário. Como as bases de 
comparação dos indicadores de rendimento e de vendas são iguais -os números são do 
acumulado de 2005 até novembro-, a comparação é possível. 
 
"O Bolsa-Escola, o Bolsa-Família e os projetos sociais têm forte influência nessa alta do 
comércio local no Nordeste. Temos uma demanda reprimida muito grande, e qualquer 
benefício faz a gente crescer muito mais", diz José Arteiro da Silva, presidente da 
Fecomercio do Maranhão, um dos Estados mais pobres do país. Atualmente, 13,4 
milhões de famílias estão cadastradas no Bolsa-Família do governo federal em todo o 
país. O benefício varia de R$ 15 a R$ 95 ao mês. 
 
A recente deflação nos preços da cesta básica também pesou. "O preço cai, há um 
consumo latente em certas regiões e uma renda ligeiramente maior. É uma equação 
com resultado óbvio", afirma Wilson Mello, vice-presidente da assuntos corporativos do 
Wal-Mart, dona da rede de hipermercados BomPreço, do Nordeste. 
 
Interiorização tardia 
No sul do país, Vamberto Santana, assessor econômico da Fecomercio do Paraná, 
entende que a falta de chuvas no cinturão agrícola da região, a redução no preço da 
soja e do milho e as menores exportações do complexo madeireiro afetaram o bolso da 
população local -altamente dependente da agricultura. Resultado: o varejo pára. "Essa 
retração do comércio é a pior dos últimos cinco anos no Paraná", diz Santana. 
 
De olho no avanço das outras regiões, as redes varejistas já discutem planos de 
expansão para fora dos centros tradicionais (leia texto abaixo). A maior rede de 
eletrônicos mineira, a Ricardo Eletro, anunciou que vai abrir 30 lojas no Nordeste neste 



ano -é o primeiro projeto de expansão fora de Minas. Quer vender televisão em 24 
parcelas dando crédito. 
 
Para o departamento econômico das entidade comerciais paulistas, é preciso levar em 
conta que, pelo fato de o Estado ter um comércio mais maduro, com uma base forte 
de expansão, a taxa de crescimento não tende a ser tão alta. Ou seja: crescer 2% em 
cima de 100 pode ser mais representativo do que crescer 100% em cima de 10. 
"Talvez o resultado de São Paulo pareça ruim. Ele é mais discreto, na prática. É preciso 
salientar que, se a capital crescesse os 20% alcançados pelo Piauí, não ia dar para sair 
nas ruas da cidade", diz Nilo Lopes, técnico do departamento de comércio do IBGE. 
 
Com 266,1 mil estabelecimentos comerciais no Estado de São Paulo -79 mil só na 
capital-, a região é dona de 34% de todo o faturamento bruto do varejo nacional. São 
R$ 200 bilhões em vendas anuais, informa a Fecomercio SP. 
 
Na avaliação de Fabio Pina, economista da entidade, os números ainda refletem o lento 
e atrasado processo de interiorização do comércio brasileiro -reflexo do mesmo 
movimento ocorrido na indústria nas últimas décadas. "Em outros países, isso já 
aconteceu. As lojas que vendem de tudo invadiram as cidades menores, e as capitais 
crescem com o comércio especializado. No Brasil, estamos vivendo essa mudança", 
diz. 
 
O economista entende que o momento de forte concorrência, quase predatória em 
certos segmentos do varejo nas grandes capitais, como o setor supermercadista, 
acaba, de certa forma, "expulsando" a loja de menor porte para áreas a serem 
exploradas É aí que esse comércio cresce, e isso vai aparecer nos indicadores. 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 18 jan. 2006, Dinheiro, p. B1. 


