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Comércio varejista como um todo não vive situação favorável. Surpresa e 
indignação foi a reação que tivemos ao receber a informação de que a vendas do 
varejo em janeiro cresceram 2,35% em relação a dezembro e 6,54% em relação a 
janeiro de 2005, conforme pesquisa divulgada há alguns dias pelo IBGE. Isso 
porque, pelo menos no caso dos lojistas de shopping centers, a reclamação geral é 
que as vendas estão paradas. A julgar pelo fraco movimento que temos visto nas 
lojas, fica difícil de aceitar a informação de que as vendas tiveram esse 
crescimento.  
 
O mesmo ocorre em relação aos dados divulgados pela Federação do Comércio de 
São Paulo Fecomércio-SP. Pesquisa realizada pela entidade em 600 pequenos 
estabelecimentos comerciais mostra que, depois de amargar queda de 1,3% no 
faturamento real de 2005, o pequeno varejo paulista reagiu e fechou o primeiro 
mês do ano com alta de 10,8% em relação a janeiro do ano passado. De acordo 
com o resultado da Pesquisa Conjuntural do Pequeno Varejo (PCPV), o desempenho 
foi puxado pelos resultados do segmento de vestuário, tecidos e calçados, que 
cresceu 26% no período, e pelo de alimentos e bebidas, que registrou alta de 
9,7%.  
 
Não se trata aqui de duvidar da seriedade dos resultados obtidos pelas pesquisas 
do IBGE e da Fecomércio-SP, e sim de tentar entender onde está localizado o 
crescimento anunciado. Em nosso dia-a-dia, como superintendente de um shopping 
center voltado para as classes B e C na Grande São Paulo, vemos na prática que o 
comércio varejista está vivendo um primeiro trimestre de vendas em baixa.  
 
É certo que nos primeiros 15 dias de janeiro deste ano as vendas ainda estavam 
sentindo um reflexo do Natal e do final do ano, período em que as vendas foram 
excepcionalmente boas. Mas não o suficiente para apresentar um resultado positivo 
em todo o mês de janeiro como o apresentado pelos estudos das duas instituições.  
 
A experiência do cotidiano nos mostrou que a partir da segunda quinzena de 
janeiro o movimento nas lojas caiu muito e a expectativa do setor era que as 
vendas retomassem o ritmo de crescimento a partir do Carnaval, mas não é o que 
vem ocorrendo.  
 
A explicação que temos para esse fato é que os consumidores compraram bem no 
Natal, incentivados pela facilidade de crédito, e essas dívidas, que normalmente 
vão até abril, reduzem o poder de compra. Além disso, em início de ano a 
população em geral arca com os gastos extras com viagens de férias, pagamento 
do IPVA, vestibulares, matrículas escolares, compra de material escolar, etc., 
despesas que fazem de todos os primeiros trimestres uma época ruim para o 
comércio.  
 
A Fecomércio-SP em sua pesquisa aponta descompassos no pequeno varejo e 
aponta que, apesar de fecharem o mês em alta, as micro e pequenas empresas do 
ramo de farmácia e perfumaria encerraram janeiro em queda de 16,7% no 
faturamento real. A explosão de produtos chineses no mercado, com preços 
inferiores aos nacionais, levou o grupo de autopeças e acessórios a registrar perda 
de 11,6%. Por conta da desaceleração da oferta de crédito e do ótimo resultado de 
janeiro do ano passado, o setor de eletrônicos oscilou negativamente em 2,3%. Ou 
seja, não é todo comércio varejista que está vivendo momentos de bonança.  
 
Por mais realista que seja, uma pesquisa sempre apresenta uma média do que 
ocorre no mercado. O bom resultado obtido por um segmento eleva a média do 



setor como um todo, mas isso não quer dizer que todos os atores daquele setor 
desfrutem de bons resultados.  
 
No entanto, as pesquisas são utilizadas para tomada de decisões por grandes e 
pequenos empreendedores. É preciso que se faça um alerta de que estamos 
vivendo surtos setoriais de desenvolvimento, e não um crescimento uniforme da 
economia do País.  
 
kicker: Grupo de autopeças e acessórios e também o de eletrônicos indicam que 
nem todo o segmento está vivendo momentos de bonança  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 abr. 2006, Opinião, p. A3.  
 


