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B O L E T I M  C O N J U N T U R A L
Boletim conjuntural do comércio varejista de Pernambuco: Setembro de 2016

O desempenho da economia brasileira nos 
meses de janeiro a julho de 2016 é negativo, 
conforme usual recurso de se confrontar o ní-
vel de atividade em cada mês com o registrado 
no mesmo mês do ano anterior, evidencian-
do, conforme Gráfico 1, um persistente qua-
dro de crise econômica. Em julho, mês mais 
recente para o qual se dispõe de informação, 

o decréscimo chegou a -5,2% – de acordo com 
o Índice de Atividade Econômica (IBC-BR), 
elaborado e divulgado pelo Banco Central. 
Mantém-se o processo de fragilidade econô-
mica que o país vivencia desde 2014 – quando 
a economia brasileira praticamente repetiu o 
nível de produção de 2013 – e, em 2015, o PIB 
sofreu redução de 3,8%. 

Destaque-se que as variações nos sete pri-
meiros meses deste ano, além de negativas, são 
significativas: -7,9% em janeiro, -4,7% em fe-
vereiro, -6,5% em março, -4,8% em abril, -4,8% 
em maio, -2,9% em junho e -5,2% em julho, sem 
aparente sinal de desaceleração da tendência 
de queda. Fica evidente o prolongamento da 
crise econômica, mantendo-se, assim, estima-
tivas de retração do PIB brasileiro, em 2016, 
superior a 3%.

Por outro lado, a inflação ainda permane-
ce em patamar elevado. Com efeito, segun-
do o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA/acumulado de doze 

meses) de agosto deste ano foi de 8,97%, de-
pois de ter alcançado 8,74% no mês anterior. 
Ou seja, nível ainda muito superior ao cen-
tro da meta de 4,5% estabelecida pelo Banco 
Central para 2016. Não obstante tal evolução, 
é mantida a previsão de inflação bem abaixo 
do nível de 10,67% alcançado em 2015.  A mais 
recente projeção do Banco Central é de que a 
inflação brasileira atinja 7,3% em 2016 – um 
índice ainda bastante elevado – embora com 
expectativa de queda até o centro da meta 
(4,5%) em 2017. Entretanto o momento ainda 
é de recessão persistente associada a um des-
confortável quadro inflacionário.

1.    CONJUNTURA NACIONAL

Gráfico 1 - Brasil: variação mensal do Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), em % - janeiro/2016 a 
maio/2016 (base: mesmo mês de 2015)

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração Ceplan Multiconsultoria.
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Essa performance da economia brasilei-
ra alimenta a apreensão tanto de empresá-
rios quanto de consumidores. Aqueles,  retar-
dando investimentos e, estes,  limitando suas 
compras ao estritamente necessário. Ademais, 
o consumo do Governo também se retrai por 
conta de dificuldades financeiras associadas 
com a queda de arrecadação e o aumento das 
despesas, em decorrência de compromissos já 
assumidos. Nesse contexto, as contas públicas 
se deterioram de forma preocupante. De fato, 
nos oito primeiros meses de 2016, o déficit fis-
cal primário das contas públicas (não contabi-
liza os juros da dívida pública) atinge a marca 
de quase 60 bilhões de reais.  Por outro lado, 
segundo o Banco Central, a dívida bruta do se-
tor público brasileiro em agosto deste ano foi 
de aproximadamente 4,3 trilhões de reais. Esse 
montante equivale à cerca de 70% do Produto 
Interno Brasileiro – uma marca inédita. 

Como não poderia deixar de ser, em ambien-
te tão desfavorável, o mercado de trabalho bra-
sileiro se fragiliza – reduz-se a oferta de postos 
de trabalho e cresce o desemprego por conta 
de demissões (e de novas pessoas em busca de 
ocupação). Em decorrência, a renda das famí-
lias também se retrai.  A taxa de desemprego 
das pessoas de 14 anos ou mais (IBGE/Pnad 
Contínua), por exemplo, alcançou 11,8% no tri-
mestre junho-julho-agosto de 2016, o que sig-
nifica cerca de 12 milhões de desempregados. 
Com o mercado de trabalho contraído e a per-
sistente alta da inflação, o rendimento do tra-
balho continua caindo em termos reais. De fato, 
quando se observam os resultados do trimestre 
móvel mês a mês, a massa de rendimentos real 
do trabalho tem apresentado quedas em torno 
de 3% desde o início do ano, reiterando-se este 
desempenho em agosto, conforme Gráfico 2:

Gráfico 2 - Brasil: variação trimestral da massa de rendimentos real do trabalho, em % - janeiro a 
agosto de 2016 (base: mesmo trimestre móvel do ano anterior)

Fonte: PNAD Contínua/IBGE. Elaboração Ceplan Multiconsultoria.

Nota: Utiliza a média móvel trimestral da massa de rendimentos recebida em todos os trabalhos pelas pessoas de 14 anos ou 

mais ocupadas e com rendimento de trabalho. A média calculada considera o mês de referência, em cada divulgação, como 

limite superior. Os valores da série são corrigidos mensalmente utilizando-se o deflator do mês intermediário.
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O conjunto de fatores assinalados – reces-
são prolongada, alto patamar de inflação, de-
semprego crescente, decréscimo de renda dos 
consumidores –, associado a um ambiente polí-
tico ainda incerto, inclusive no que se refere à 
aprovação pelo Congresso de algumas medidas 

encaminhadas pelo poder executivo (visando 
ao enfrentamento da crise), influencia de for-
ma significativa o declínio da demanda global 
da economia do país e, em consequência, tan-
to o volume de vendas do comércio quanto dos 
serviços evoluem de forma negativa.

Mantém-se trajetória de decréscimo do vo-
lume de vendas do comércio. Varejo ampliado 
continua apresentando declínio mais intenso.

No Brasil, o comércio varejista ampliado – 
agregado que resulta do acréscimo de ‘veícu-
los, motocicletas, partes e peças’ e ‘materiais 
de construção’ ao conjunto de segmentos que 
compõem o varejo propriamente dito – apre-
sentou um declínio de 10,3% no acumulado de 
12 meses (até julho), resultado pior do que o re-
gistrado nos dois meses anteriores (-10,0% em 
junho e -9,7% em maio) –, ver Gráfico 3 com 
resultados a partir de julho de 2015. Como se 
vê, a trajetória de redução do volume de ven-
das continua se aprofundando, em que pese o 
patamar de dois dígitos negativos já atingido 
no mês de junho. 

A trajetória do volume de vendas acumu-
lada em 12 meses é também de intensificação 
da crise no que diz respeito ao varejo restri-
to, embora com variações negativas menores 
do que as assinaladas para o varejo ampliado, 
mas também bastante expressivas.  De fato, de 
acordo com o Gráfico 3, a trajetória observada 
para o volume das vendas acumulado em 12 
meses relativamente aos 12 meses imediata-
mente anteriores, até julho, é a seguinte: -5,3% 
em janeiro; -5,3% em fevereiro, -5,8% em mar-
ço, -6,1% em abril; -6,5% em maio; -6,6% em ju-
nho e –6,8% em julho. Como se vê, um declínio 
paulatinamente crescente.

Gráfico 3 - Brasil: variação acumulada em 12 meses do volume de vendas do Varejo, em % - julho/2015 
a julho/2016 (base: 12 meses imediatamente anteriores)

Fonte: Pesquisa Mensal de Comércio. Elaboração Ceplan Multiconsultoria.
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Volume de serviços também em trajetó-
ria descendente.

Da mesma forma que o varejo, o segmento 
de serviços também sofre influência negativa 
das dificuldades econômicas que o Brasil atra-
vessa. No Gráfico 4, pode-se observar que o 

volume de serviços vem declinando progres-
sivamente desde julho de 2015, quando então 
acumulava -0,7% em 12 meses. Tal trajetória 
de declínio é praticamente progressiva até 
julho deste ano, quando a variação registra-
da é de -4,9%.

Desacelera-se a retração nas atividades 
de turismo 

As atividades do segmento de serviços de-
dicados ao turismo – ver Gráfico 5 – depois de 
registrarem, no final de 2015/início de 2016, 
indícios de uma possível recuperação (em 
parte, por influência de uma taxa de câmbio 

favorável), voltaram a apresentar uma sequ-
ência de resultados crescentemente negati-
vos, entre fevereiro e maio de 2016. Em ju-
nho mantém-se no patamar de maio (-2,1%) 
e em julho observa-se uma redução na queda 
(-1,7%), provavelmente sob influência do even-
to olímpico realizado no país. 

Gráfico 4 – Brasil: variação acumulada em 12 meses do volume de Serviços, em % julho/2015 a ju-
lho/2016 (base: 12 meses imediatamente anteriores)

Gráfico 5 - Brasil: variação acumulada em 12 meses do volume de Atividades Turísticas, em % - ju-
lho/2015 a julho/2016 (base: 12 meses imediatamente anteriores)

Fonte: Pesquisa Mensal de Serviços. Elaboração Ceplan Multiconsultoria.

Fonte: Pesquisa Mensal de Serviços. Elaboração Ceplan Multiconsultoria.
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Gráfico 6 - Brasil, Pernambuco, Bahia e Ceará: variação mensal do volume de vendas do Varejo, em % - 
julho/2016 (base: julho/2015)

Fonte: Pesquisa Mensal de Comércio/IBGE. Elaboração Ceplan Multiconsultoria.

(*) O Varejo Ampliado inclui veículos e materiais de construção, além dos demais segmentos do varejo.

O comércio varejista, nas duas acepções 
usualmente utilizadas (ampliado e restrito), no 
país e nos três principais estados nordestinos 
(Pernambuco, Bahia e Ceará) – tomando-se ju-
lho de 2016 comparativamente ao mesmo mês 
do ano anterior – revela o desempenho retra-
tado no Gráfico 6. A variação do volume de 
vendas em julho deste ano, comparativamente 
ao volume referente ao mês de julho de 2015, 
é generalizadamente negativa nas dimensões 

territoriais em destaque. Varejo ampliado: -12,8% 
em Pernambuco; -13,3% na Bahia; -12,6% no 
Ceará; e -10,2% no Brasil. Repete-se o que foi 
constatado em relatório anterior: o desempe-
nho negativo nos três estados nordestinos em 
questão, no varejo ampliado, é mais intenso que 
o observado no país como um todo. Os efeitos 
negativos das crises econômica e política – so-
bre o varejo ampliado – continuam mais for-
tes na região Nordeste, relativamente ao país.

Por sua vez, o comércio varejista restrito (sem 
a incorporação dos segmentos de veículos e de 
construção) também sofre profunda redução do 
volume de vendas em julho. Novamente, a par-
tir do Gráfico 6, registra-se: Pernambuco (-9,1%); 
Bahia (-13,4%); Ceará (-6,4%); e no Brasil declí-
nio de -5,3%. Repete-se o que foi registrado para 
o varejo ampliado: os três estados do Nordeste 
aqui destacados também apresentam variações 
negativas mais intensas do que as assinaladas 
para o país como um todo. Fragilidade econômi-
ca, incerteza política, desemprego elevado, redu-
ção do poder de compra dos consumidores e da 

massa salarial, forte endividamento das famílias 
e níveis elevados de inadimplência – fatores já 
referidos – podem novamente ser menciona-
dos como fortes fatores explicativos para esse 
generalizado quadro de retração econômica.

Pela mesma via e por similares razões, o de-
sempenho do setor de prestação de serviços é 
também negativo. O Gráfico 7 mostra que o vo-
lume de serviços em Pernambuco cai -8,1% no 
mês de julho de 2016, em relação ao mês de ju-
lho de 2015, e -9,3% no resultado acumulado do 
ano (janeiro a julho de 2016, em confronto com 

2.   COMÉRCIO VAREJISTA E DOS SERVIÇOS EM JULHO DE 2016: DESEMPENHO DE PERNAMBUCO NO 
CONTEXTO NACIONAL/REGIONAL
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Gráfico 7 - Brasil, Pernambuco, Bahia e Ceará: variação mensal (julho de 2016) e variação acumulada 
no ano (janeiro a julho de 2016) do volume de Serviços, em % (base: mesmo período do ano anterior)

Gráfico 8 - Brasil, Pernambuco, Bahia e Ceará: variação mensal (julho de 2016) e variação acumulada 
no ano (janeiro a julho de 2016) do volume de Atividades Turísticas, em % (base: mesmo período do 
ano anterior)

Fonte: Pesquisa Mensal de Serviços/IBGE. Elaboração Ceplan Multiconsultoria.

Fonte: Pesquisa Mensal de Serviços/IBGE. Elaboração Ceplan Multiconsultoria.

igual período de 2015). Na Bahia, as quedas são, 
respectivamente: -7,9% e -8,5%. No Ceará: -3,6% 

e -0,9%. E, no Brasil: -4,5% e -4,8%. Novamente, 
as variações são generalizadamente negativas.

Como procedido em boletins anteriores, 
particulariza-se o caso de atividades concer-
nentes a turismo, no âmbito do segmento de 
serviços. Revela-se positivo o desempenho de 
Pernambuco, tanto em termos da comparação 
mensal quanto no resultado acumulado. Com 
efeito, pode-se dizer – com base no Gráfico 8 
– que, tanto em termos do resultado de julho 

deste ano quanto no que respeita ao acumula-
do do ano (janeiro a julho de 2016), o desempe-
nho de Pernambuco é favorável:  crescimento 
mensal de 4,1% e variação positiva de 2,3% no 
resultado acumulado do ano. Nos demais ter-
ritórios considerados, as variações são todas 
negativas, com destaque para a Bahia. 
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Agora que se detalham alguns grupos especí-
ficos do terciário, retome-se o procedimento de 
trabalhar com a dualidade do varejo, primeiro 
se detalhando a composição do comércio vare-
jista na acepção tradicional e mais conhecida: 
‘combustíveis e lubrificantes’; ‘hipermercados 
e supermercados’; ‘tecidos, vestuários e calça-
dos’; ‘móveis; eletrodomésticos’; ‘artigos farma-
cêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria 
e cosméticos’; ‘livros, jornais, revistas e papela-
rias’; ‘equipamentos e materiais para escritório, 
informática e comunicação’; ‘outros artigos de 
uso pessoal e doméstico’. Depois, a tal conjunto 

se acrescentam as atividades concernentes a 
‘veículos, motocicletas, partes e peças’, além de 
‘material de construção’, compondo-se o agre-
gado comércio varejista ampliado. 

Dessa forma, são sistematizadas as informa-
ções dispostas no Gráfico 9, sobre a variação do 
volume acumulado de vendas, no ano de 2016 
(até o mês de julho) – considerados os grupos de 
atividades dos segmentos do varejo e do varejo 
ampliado – relativamente aos respectivos valo-
res desse indicador no mesmo período de 2015.

3.   SEGMENTOS DO COMÉRCIO E DE SERVIÇOS EM PERNAMBUCO

Gráfico 9 -  Pernambuco: variação acumulada no ano do volume de vendas por Segmento do Varejo, 
em % - janeiro-julho /2016 (base: janeiro-julho /2015)

Fonte: Pesquisa Mensal de Comércio/IBGE. Elaboração Ceplan Multiconsultoria.

(1) Inclui veículos e materiais de construção, além dos demais segmentos do varejo; (2) Inclui produtos alimentícios, bebidas 

e fumo; (3) Trata-se de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumarias e cosméticos; (4) Corresponde a livros, 

jornais, revistas e papelaria.
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Como verificado em relatórios de meses an-
teriores, novamente o segmento de ‘farmácias e 
perfumarias’ registra variação positiva no acu-
mulado do ano de 2016 (até julho) – relativa-
mente ao mesmo período de 2015: 2,0%. Além 
disso, é mais acentuada a retração no segmento 
de eletrodomésticos (-32,3%). Mantêm-se aqui 
os fundamentos econômicos que contribuem 
para explicar tal diferenciação. É usualmen-
te sustentada a demanda por medicamentos 
e componentes concernentes à beleza e bem
-estar, o que se deve à notória essencialidade 
de tais itens – em associação com a recente di-
versificação da rede farmacêutica no estado, 
especialmente na região metropolitana. Tal 
processo se dá com a entrada ou expansão de 
grandes grupos nesse mercado, com decorrente 
ampliação da oferta e maior variedade de itens, 
o que acirra a concorrência. Também deve ser 
lembrado que, particularmente no que concer-
ne a medicamentos, a demanda de vários bens 
tem baixa elasticidade-preço, o que se traduz 
em demanda sustentada mesmo em conjuntu-
ra de preços altos. Ademais, vários dos merca-
dos do segmento de farmácias e perfumarias, a 

exemplo de produtos de beleza, têm estrutura 
oligopolizada ou de concorrência monopolista, o 
que confere a esses mercados imperfeitos mar-
cada distinção daqueles que se aproximam do 
modelo teórico de concorrência. Vislumbra-se, 
assim, um conjunto de fatores de sustentação 
das vendas no segmento, que responde por im-
portante parcela da diferenciação observada. 

Já no caso de ‘eletrodomésticos’ e outros seg-
mentos do varejo – em que preponderam bens 
que têm elevada elasticidade-renda da deman-
da, as vendas têm sido restringidas por retração 
da renda familiar, mesmo entre famílias com 
maior poder aquisitivo.

Por outro lado, entre as atividades do seg-
mento de prestação de serviços – ver Gráfico 10 
– a retração acumulada no ano é generalizada. 
De fato, os indicadores são evidentes: ‘Serviços 
prestados às famílias’ (-1,2%); ‘Transportes e 
Correio’ (-2,9%); ‘Informação e Comunicação’ 
(-7,9%); ‘Serviços Profissionais e Administrativos’ 
(-20,9%).

Gráfico 10 - Pernambuco: variação acumulada no ano do volume de Serviços, segundo as Atividades, 
em % - janeiro-julho /2016 (base: mesmo período do ano anterior)

Fonte: Pesquisa Mensal de Serviços-IBGE. Elaboração Ceplan Multiconsultoria.
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As informações agora incorporadas aos bo-
letins periódicos resultantes dessa linha de pes-
quisas conduzidas pela Fecomércio reforçam 
as evidências do prolongado momento de crise 
(econômica e política) por que passa o país. A 
persistente conjuntura de crise vem se desta-
cando pelo ineditismo de superar, em termos 
de impacto recessivo, até mesmo o período – 
em 1929/30 – da entrada definitiva da econo-
mia brasileira na rota da industrialização, o que 
então se deu nos termos da solução encontrada 
para superação da crise cafeeira deflagrada pela 
quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Tal 
caráter inédito se materializa tanto em termos 
da natureza (obviamente o contexto econômico
-político é muito diferente) quanto da dimen-
são dos problemas agora enfrentados (expres-
siva queda do PIB por dois anos seguidos, com 
inflação consideravelmente elevada). Em tal 
contingência, observa-se um aprofundamento 
da dimensão econômica e social da crise: per-
manência de quadro adverso. Ora, já se vislum-
bram sinais que apontam para alguma reversão 
– no que se incluem projeções de diminuição da 
severidade da recessão, melhorias das expec-
tativas de empresários e consumidores para os 
próximos meses e  redução do patamar de in-
flação neste ano – mas o terreno ainda contém 
algo de movediço, a depender – inclusive – de 
impactos, na dimensão política-institucional, 

de eventuais desdobramentos da Operação 
Lava-Jato e de outros processos investigativos 
que podem impactar elevadas esferas do poder 
governamental e do poder político. 

A destacada presença de Pernambuco nes-
se panorama de crise tem especificidades já ra-
zoavelmente compreendidas: trata-se de uma 
economia que vinha se beneficiando de um ex-
pressivo influxo de investimentos decorrente 
da expansão econômica em período recente, 
pelo que chegou a superar o crescimento da 
economia nacional. Agora, quando da reversão 
de trajetória de crescimento para trajetória de 
crise, o problema também se materializou na 
retração de expressivos volumes de investimen-
to. Indicadores globais de produção revelam a 
dimensão da crise no plano local: no primeiro 
trimestre de 2016, o PIB pernambucano caiu 
9,6%, em relação a igual período de 2015; no 
Brasil esse mesmo indicador registra um de-
clínio de 5,4%. Portanto, não é surpreendente 
que os indicadores examinados (concernentes 
a atividades comerciais e de serviços), incorpo-
rando-se dados até julho de 2016, revelem um 
desempenho negativo mais acentuado que o 
observado no país como um todo. 

4.   SÍNTESE E PERSPECTIVAS
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Em suma, o panorama político-econômico 
ainda se caracteriza por pelo menos os seguin-
tes componentes: 

1) Mesmo com melhora de expectativas, 
compasso de espera é ainda uma caracteriza-
ção realista do clima que paira entre os agen-
tes econômicos; entre consumidores, o quadro 
pode permanecer se agravando na medida em 
que o mercado de trabalho usualmente demo-
ra mais a sair do estágio de deterioração para 
o de recuperação, ou seja, ajusta-se com certo 
atraso em relação a sinais de reversão positiva 
de economia. 

2) Aparentemente, caminha-se para apro-
vação, pelo Congresso Nacional, de medidas de 
ajustes, propostas pelo governo (particularmen-
te o teto de gastos públicos), mas enquanto isso 
não se materializa, incertezas permanecem e 
afetam as expectativas dos agentes. 

3) Possibilidades de eventuais fatos novos 
advindos dos processos investigativos em curso, 
concernentes à Operação Lava-Jato e a apêndi-
ces desse vetor investigativo permanecem como 

potencial fonte de fatores adversos no campo 
político, com possível repercussão na esfera da 
economia. 

4) Assim, embora já se vislumbre o ad-
vento do ponto de inflexão da curva recessiva, 
com eventual reversão para uma trajetória de 
retomada do crescimento econômico no país 
– já se divulgam projeções de crescimento da 
economia nacional (1,3%) para 2017 – sabe-se 
que expectativas podem mudar rapidamente, 
ao sabor de eventuais adversidades – de origem 
doméstica ou advindas do front externo.

5) Permanece a percepção, entre obser-
vadores qualificados da cena econômica bra-
sileira, de que superar a presente crise econô-
mica é algo vinculado a articulações no campo 
da política para que sejam criadas as condições 
que propiciem a recuperação do nível de inves-
timento da economia brasileira. Incertezas com 
respeito à agenda de reformas (que pressupõem 
mudanças constitucionais) devem persistir por 
algum tempo. 
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