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Vendas no varejo crescem 5,7% em
junho
Taxa, calculada em relação ao mesmo mês do ano passado, ficou abaixo da projeção de 8,2%
feita pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo
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SÃO PAULO - As vendas no varejo tiveram alta de 5,7% em junho em comparação com
o mesmo período do ano passado, segundo levantamento do Instituto para
Desenvolvimento do Varejo (IDV). A taxa ficou abaixo da projeção do IDV no mês
passado, de 8,2%.
Em nota, o IDV explica que, assim como ocorreu em maio, o crescimento das vendas
tem se baseado na expansão da rede de lojas, pois o crescimento no conceito mesmas
lojas foi ruim, apenas 2,19%.
De acordo com o IDV, os varejistas mantiveram expectativa positiva por conta da
manutenção de medidas de estímulo, como a prorrogação da alíquota reduzida do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para linha branca e móveis, redução do
PIS/COFINS para massas alimentícias e corte dos juros, mas preveem crescimento
menor nas vendas em relação a estimativa anterior.
O Índice Antecedente de Vendas IAV-IDV aponta expectativa de alta de 5,6% nas
vendas em julho em comparação com o mesmo mês do ano passado. Em julho, o IDV
estava em 9,7%. "O setor está respaldado, principalmente, pela expansão de renda e,
ainda que em menor tom, pela expansão do crédito", destaca o IDV, em nota.
Para os próximos dois meses, os associados estimam crescimento de 10,2% e 9,8%,
respectivamente, em comparação com os mesmos períodos do ano passado. O
crescimento segue sustentado sobre a expansão da rede de lojas, pois o aumento de
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vendas nas mesmas lojas estaria em 2,27% em julho, e com tímidos 1,92% e 1,58% em
agosto e setembro, respectivamente.
O IAV-IDV mostra que, após desaceleração em julho, com crescimento de 3,5%, o varejo
de bens não-duráveis continua a se destacar, com forte retomada a partir de agosto e
setembro, com altas de 14,9% e 16%, respectivamente. Já o setor de bens semiduráveis
(como vestuário, calçados, livrarias e artigos esportivos), que tem apresentado
desempenho mais comedido em relação aos não-duráveis, tende a apresentar uma
ligeira melhora a partir de julho. Em particular, as tradicionais liquidações das coleções
de outono/inverno devem ser a tônica do período, com expansão entre 7,1% e 8,6% de
julho a setembro.
No varejo de bens duráveis (como móveis, eletrodomésticos, material de construção,
etc.), fortemente influenciado pela expansão de crédito, a perspectiva para julho é de
alta de 8,4%, enquanto para os meses subsequentes as taxas de crescimento devem
fechar em 9,8%.

+ ECONOMIA
14:24 Fed assume que nova intervenção ...
12:54 Fluxo cambial é negativo em US$ 212 ...
12:46 Nova secretaria do consumidor atuará ...
12:33 Coalizão grega fecha acordo preliminar ...
12:28 Venda de genéricos cresce 20,95% até ...
12:14 Empresários de veículos automotores são ...
11:28 Confiança do empresário da indústria ...
11:15 FMI diz que BCE pode ter papel maior na ...
10:13 Construção de moradias nos EUA atinge ...
09:51 França pode crescer 1% em 2013 com ...

+ COMENTADAS

+ LIDAS

01 Contra a crise, Mantega evoca ‘espírito animal’...
02 Produção industrial recua cinco anos...
03 Despesas do governo cresceram o equivalente a...
04 Em 18 anos, o Real restaurou o...
05 Alemanha vai bem. É só a China...
06 Cartão de crédito lidera inadimplência...
07 Preço dos veículos tende a cair mais...
08 Selic cai 0,5 ponto porcentual e vai...
09 Fabricantes de máquinas pedem dólar a R$...
10 Exportação cai, apesar de mudança na política...

Estadão PME - Links patrocinados
Faca seu Web site conosco
Sites a partir de R$ 96,00
www.ilocal.com.br/produtosoesp
E-commerce catalógo eletrônico
Venda pela Internet através de ferramentas para venda on-line
www.ilocal.com.br/produtosoesp
Anuncie aqui

Grupo Estado

Copyright © 1995-2012
Todos os direitos reservados
Trabalhe Conosco
Fale Conosco
Mapa Site

Estadão.com.br
Opinião
São Paulo
Brasil
Política
Internacional
Saúde
Ciência
Educação
Planeta
Cultura

O Estado de S.Paulo
Blogs
Estadão Digital
No desktop
No celular
Tópicos
RSS
Especiais
Fotos
TV Estadão
Tempo
Webmail

Portal do Assinante
Conheça o jornal

Portais

Jornal da Tarde
Limão
Território Eldorado
ILocal
ZAP
Ibiubi
Agência Estado

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,vendas-no-varejo-crescem-57-em-junho,119568,0.htm[18/07/2012 15:48:28]

Grupo Estado

Curso de Jornalismo
Responsabilidade Corporativa
Nosso Código de Ética

Publicidade
Como anunciar
Prêmio de Mídia
Top Imobiliário
Cannes

