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As vendas reais do varejo brasileiro devem crescer em torno de 11,5 por cento em 2013
na comparação com este ano, com alta de 5 por cento nas vendas comparáveis, segundo
estimativas do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) apresentadas nesta
segunda-feira.
Siga o @estadao no Twitter

"O varejo vê 2013 com otimismo. (Mas) não será um ano sem riscos", disse o presidente
do IDV, Fernando de Castro, a jornalistas.

estadao no Facebook

Para o próximo ano, o IDV projeta alta de 9,6 por cento nas vendas totais de produtos
duráveis, de 14,1 por cento para não-duráveis e de 12,3 por cento para semi-duráveis.
A instituição também estima que, em 2013, as empresas associadas investirão 6,1 bilhões
de reais, sendo 70 por cento deste valor voltado a reformas e abertura de novas lojas.
Ainda entre as estimativas para o próximo ano, o IDV acredita que o faturamento no
comércio eletrônico deve avançar 35 por cento, sendo que as vendas por esse canal
devem representar 8,3 por cento do varejo brasileiro, contra cerca de 6 por cento em
2012.
Para dezembro deste ano, o IDV prevê crescimento de 7,2 por cento nas vendas ante
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igual período do ano passado.

As vítimas silenciosas do Haiti internacional
224 pessoas recommended isto.

"É um crescimento um pouco abaixo do que tínhamos previsto. Um ponto percentual
abaixo, mas é um crescimento bastante bom", disse o presidente do IDV, Fernando de
Castro, a jornalistas.

+ COMENTADAS

Porém, ele ressaltou que o aumento ocorrerá principalmente pela expansão da rede de
lojas, já que a estimativa é de crescimento real praticamente nulo na base mesmas lojas -aquelas em operação há pelo menos 12 meses.
"O crescimento mesmas lojas seria o crescimento real da economia. O varejo vai ter um
bom Natal, mas não vai ser estupendo", disse Castro.

01 PSDB quer processar autor de livro sobre ...
02 Lula é nome favorito para 2014, aponta ...
03 Tite não promete título, mas diz que time ...
04 Brasil vai ser 5ª economia do mundo antes de ...
05 FGV: País tem queda de 7,26% no número de ...
06 Árabes criticam governo de Obama, mas ...
07 Delfim considera PIB do terceiro trimestre ...

(Por Roberta Vilas Boas)

08 Novas tarifas de energia indicam perda média ...
09 Corinthians bate Chelsea e fatura segundo ...
10 Empresário faturava R$ 50 milhões, mas ...

NOTÍCIAS RELACIONADAS:

Unidade mexicana do Wal-Mart usou suborno para abrir 19 lojas--jornal
IDV: varejo online deve crescer 35% em 2013 no Brasil
Varejo venderá 7,25% mais em dezembro, prevê IDV

Tópicos: CONSUMO, VAREJO, IDV*

Estadão PME - Links patrocinados
Serviços de Terraplanagem
Terraplanagem, aterros, desaterros, escavações, demolições e locações.
www.visiense.com.br
Colégio Jardim São Paulo
Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio
www.jardimsaopaulo.com.br
Anuncie aqui

Grupo Estado
Copyright © 1995-2012
Todos os direitos reservados
Trabalhe Conosco
Fale Conosco
Termo de Uso
Mapa Site
Assine O Estado de S. Paulo
Classificados: 11 3855 2001
Ache Empregos

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

O Estado de S.Paulo
Estadão Digital
No celular
No iPad
No Facebook
RSS
Infográficos
Fotos
TV Estadão
Tempo
Webmail
Isso não é normal
Revista Piauí

Portal do Assinante
Conheça o jornal

Portais
Limão
Território Eldorado
ILocal
ZAP
Ibiubi
Agência Estado
Portal de Fornecedores

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,vendas-no-varejo-devem-crescer-115-em-2013-diz-idv,974734,0.htm[18/12/2012 11:16:41]

Grupo Estado
Curso de Jornalismo
Responsabilidade Corporativa
Nosso Código de Ética
Demonstrações Financeiras

Publicidade
Como anunciar
Prêmio de Mídia
Top Imobiliário
Cannes

