Faturamento do comércio varejista cresce 4,60% no primeiro semestre de 2011
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O comércio varejista da Região Metropolitana de João Pessoa fechou o primeiro semestre de
2011 com crescimento no faturamento real acumulado de 4,60%, na comparação com igual
período de 2010. Os dados foram divulgados pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas
Econômicas e Sociais da Paraíba (IFEP-PB).

Das 12 atividades pesquisadas, nove obtiveram crescimento no faturamento real, sendo
registrado os melhores desempenhos nos segmentos de vestuário (10,63%), materiais de
construção (10,06%) e eletrodomésticos e eletrônicos (8,60%). “Este resultado pode ser
explicado pela manutenção do crescimento no emprego e da renda real do trabalhador”,
explicou o presidente do Sistema Fecomércio, Marconi Medeiros.

Na comparação de junho de 2011 com junho de 2010, o faturamento real do varejo também
obteve resultado positivo (5,90%). Neste tipo de comparação, todos os segmentos analisados,
com exceção das concessionárias de veículos (-0,63%), apresentaram taxas de variações
positiva, com destaque para os segmentos de tecidos (15,48%), autopeças e acessórios
(13,78%), farmácias, drogarias e perfumarias (13,39%), calçados (12,83%) e eletrodomésticos
e eletroeletrônicos (11,57%).

Na relação junho 2011 com o mês anterior, o comércio varejista apresentou resultado
praticamente estável, com crescimento de 0,38%. Sete das atividades pesquisadas obtiveram
resultado positivo no faturamento real, com destaque para calçados (36,18%), vestuário
(28,97%) e tecidos (16,30%). O bom desempenho ocorrido nestes grupos foi motivado, em
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parte, pela comemoração do Dia dos Namorados e pelas festas juninas típicas da região. Dos
cinco segmentos que apresentaram retração na comparação junho-maio/2011, os destaques
foram: materiais de construção (-9,98%), supermercados (-3,87%) e concessionárias de
veículos (-3,56%), sendo este último segmento o responsável pela principal contribuição à taxa
global do varejo (21,59%).
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