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As vendas de alimentos, que estavam fracas, deram sinais de reação em abril. O grupo Pão de 
Açúcar anunciou ontem à noite que as vendas em lojas comparáveis apresentaram um 
crescimento de 8,3% no mês passado, compensando a retração de 11,5% registrada no mês 
anterior. Esse comportamento era previsível uma vez que a Páscoa foi comemorada neste ano 
em abril e, em 2005, em março.  
 
Os itens não-alimentícios - que incluem aparelhos eletrônicos, roupas, artigos de bazar e 
mesmo combustíveis - continuam apresentando o melhor desempenho. No Pão de Açúcar, as 
vendas de alimentos cresceram 6,1% em abril, enquanto, nos produtos não-alimentícios, o 
aumento foi de 15,8%.  
 
Isto mostra que o consumidor está gastando a maior renda disponível neste ano com bens 
semi-duráveis e duráveis, aproveitando a elevada oferta de crédito nas lojas. O salário mínimo 
foi reajustado em 16,6% e a taxa de desemprego caiu 4,9% este ano.  
 
Na Renner - que passou a oferecer planos de pagamento em oito parcelas com juros de 4,5% 
ao mês - os consumidores estão usando o crédito para ampliar os gastos. O desembolso por 
compra nesses planos é 50% maior do que o tíquete médio da varejista. A Renner começou a 
vender em 0+8 parcelas com encargo a partir de setembro do ano passado.  
 
As vendas de Dia Das Mães ficaram dentro das metas da companhia . "Nosso crescimento foi 
de dois dígitos", disse José Galló, presidente da Renner, que participou ontem de um encontro 
com analistas em São Paulo. As perspectivas continuam muito positivas e este deve ser um 
dos melhores anos para a varejista.  
 
O setor de consumo atravessa um momento semelhante ao vivenciado no início do Plano Real, 
quando o controle da inflação gerou um incremento de renda. "Está acontecendo o mesmo 
este ano. A inflação baixa também se traduz em ganho de poder aquisitivo", disse o executivo. 
Em sua apresentação, Galló citou uma reportagem publicada pelo Valor sobre as projeções de 
crescimento de 4% na renda disponível.  
 
A onda de violência que tomou conta da cidade de São Paulo não chegou a prejudicar as 
vendas de Dia das Mães, que comportaram-se dentro do previsto até sábado. No domingo e na 
segunda-feira, porém, as varejistas sentiram o baque. Na Renner, as vendas nas lojas em São 
Paulo caíram cerca de 30%. "Mas o mercado já voltou à normalidade", afirmou Galló.  
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 


