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O comércio varejista brasileiro fechou 2005 com um crescimento de 4,8% na 
receita real — quando calculada a inflação, de 5,7% no ano passado, sobre o 
faturamento nominal, que teve expansão de 10,15%. O volume de vendas fechou 
em expansão de 4,76% no ano passado, o segundo ano consecutivo de 
crescimento do varejo, indica a pesquisa mensal de Comércio do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) de dezembro de 2005.  
 
“O crescimento de 2005 foi menor que o de 2004, mas ocorreu sobre uma base 
forte. Em 2004, o volume de vendas do varejo já havia crescido 9,5%”, diz Nilo de 
Macedo Lopes, técnico de comércio do IBGE. “Se considerarmos as taxas de juros 
ainda altas, as oscilações na renda e o desemprego relativamente alto, o 
crescimento de 4,76% não foi pequeno”, diz Lopes. Segundo ele, o crédito foi a 
ferramenta fundamental, como já havia sido em 2004, para a expansão do varejo.  
 
“Foi a alavanca do comércio. Não foi o aumento da renda e nem do emprego. Foi a 
expansão de crédito, novamente”, diz Lopes. Assim, a tática do comércio, cada vez 
mais, foi fazer “alianças com os bancos e estender o prazo de pagamento das 
mercadorias. O varejo teve uma visão de mercado, inclusive forçado pelo aumento 
da concorrência. Outro aspecto importante do varejo em 2005 é que as 
negociações com os fornecedores, para estabilizar preços, se intensificaram”, diz 
Lopes. 
 
O economista ressalta que o comércio brasileiro, em 2006, “certamente”, está mais 
forte que no final da década de 1990. Ele atribui parte do fortalecimento ao 
lançamento de novos produtos, além das ferramentas de crédito.  
 
“Muitos produtos foram lançados nos últimos anos. A classe alta compra o 
lançamento pela moda, pela novidade. Além disto, o crédito ajudou a inserir mais 
consumidores no varejo”, comenta. 
 
Como destaque das “novidades” que puxam a expansão do varejo, Lopes lembra o 
setor de informática, o que teve maior expansão em volume de vendas no ano 
passado, de 54,01% sobre 2004. Só em dezembro de 2005, as vendas de produtos 
de informática tiveram expansão de 98,8%, em volume, sobre dezembro de 2004.  
 
O varejo de móveis e eletrodomésticos fechou 2005 com expansão de 16,02% no 
volume de vendas, sobre 2004. Houve desaceleração nas vendas do segmento no 
Natal — em novembro, as vendas haviam crescido 14,4%, mas em dezembro a 
expansão foi de 9,43%. Vendas de combustíveis fecharam 2005 em retração de 
7,40%. 
 
O segmento de supermercados cresceu muito pouco em 2005, fechando o ano com 
expansão de 1,99% no volume de vendas, ou então de 2,93%, quando são 
acrescidos ao setor a venda de fumo e bebidas. Segundo Lopes, o consumidor 
gasta cada vez menos no consumo de alimentos, porque os alimentos estão mais 
baratos. “Faz parte do desenvolvimento capitalista, a comida fica mais barata, é o 
que tem ocorrido no País nos últimos anos. O consumidor destina uma parte maior 
da renda a outros gastos. Por isto, o supermercado está virando uma grande loja 
de departamentos”, diz Lopes. 
 
Regiões 
 
Em 2005, a Região Sudeste liderou a expansão do varejo. Os três maiores estados 
da região, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, respondem por quase 60% das 



vendas do varejo brasileiro e esta proporção pouco se alterou. O volume de vendas, 
no entanto, cresceu menos nos estados do Sudeste em comparação aos estados do 
Norte e Nordeste. O Sul foi muito afetado pela seca. No Sudeste, o varejo de São 
Paulo (33% do varejo total do País) fechou com 2,11% de expansão no volume de 
vendas. O varejo de Minas Gerais (15% do total) cresceu 3,96%; o varejo do Rio 
de Janeiro (12% do total) cresceu 4,10%. O varejo do Espírito Santo teve expansão 
de 11,22% no volume de vendas. 
 
No Nordeste, o volume de vendas cresceu 13,9% em Pernambuco; 7,08% na 
Bahia; 28% na Paraíba e 28,12% em Sergipe. “Os estados do Nordeste estão 
explorando muito bem o turismo. Abriram mais operações de comércio para 
atender aos turistas”, diz Lopes. No Rio Grande do Sul, quarto maior varejo do País, 
houve retração de 2,1% no volume de vendas. No Paraná, a retração foi de 0,97%. 
“Os dois estados foram atingidos pela seca”, comenta Lopes. 
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