Pesquisa: vendas do varejo devem crescer 4,8% em setembro - Terra
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Pesquisa: vendas do varejo
devem crescer 4,8% em
setembro
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As vendas do varejo devem apresentar alta de 4,8% em setembro em comparação com o
mesmo mês de 2010, segundo dados do Instituto de Desenvolvimento do Varejo (IDV)
divulgados nesta segunda-feira. De acordo com o IDV, a expectativa dos varejistas é de que o
volume de vendas apresente alta de 4,7% em outubro e 5,6% em novembro, no mesmo tipo de
comparação.
A alta expectativa se deve ao segmento de bens semiduráveis, como vestuário, calçados, livrarias e artigos
esportivos, que tem crescimento estimado entre 4% e 11% para outubro e novembro, impulsionado pelo Dia das
Crianças e o início das compras para as festas de fim de ano. Já o segmento de bens não-duráveis, como
alimentos e bebidas, estima crescimento de 1% a 2%.
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