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O Comércio Varejista brasileiro vem man-
tendo os resultados positivos no volume de 
vendas e na receita nominal pelo quarto mês 
seguido. Em novembro de 2014, o setor cresceu 
0,9% em relação ao mês anterior e 1,0% com-
parado a novembro de 2013; já em 12 meses, o 

varejo acumula alta de 2,6% e 2,4% no acu-
mulado do ano de 2014. A variação, apesar de 
positiva, é inferior à taxa de outubro de 2014 
(1,3%), demonstrando desaceleração, e, na com-
paração anual, é a menor taxa para o mês de 
novembro desde 2003.

No resultado por segmento, apenas 
Hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo (-1,5%) e Livros, 
jornais, revistas e papelaria (-5,3%) apresen-
tam resultado negativo comparado a novem-
bro de 2013. O destaque postivo do mês ficou 
com Outros artigos de uso pessoal e domésti-
co (9,3%), Artigos farmacêuticos, médicos, or-
topédicos, de perfumaria e cosméticos (5,9%) e 
Equipamentos e materiais para escritório, in-
formática e comunicação (4,7%) que apresen-
taram crescimento anual bem acima dos 1,0% 
para o Varejo como todo. O Comércio Varejista 

Ampliado obteve resultado positivo apenas na 
comparação mensal (1,2%), enquanto que no 
acumulado do ano (-1,6%), acumulado em 12 
meses (-1,2%) e na comparação anual (-2,7%) o 
setor continua apresentando dificuldades.

O Estado de Pernambuco em novembro 
apresentou variação positiva acima do re-
sultado brasileiro, com crescimento anual de 
2,7% e 2,0% no comércio varejista e varejista 
ampliado, respectivamente. O varejo acumula 
no ano crescimento de 3,1% e 3,3% em 12 me-
ses, e, diferente do varejo ampliado nacional, o 
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Varejo apresenta quarto mês consecutivo de crescimento
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pernambucano tem variação positiva nos índi-
ces acumulados. O segmento de menor cresci-
mento é o de Material de construção, que va-
riou negativamente em relação a novembro 
de 2013 em -8,8%,  reflexo da desaceleração da 
construção civil em Pernambuco com o térmi-
no de grandes obras, verificada principalmente 
na região do Cabo/Ipojuca.

No crescimento mensal, comparado a ou-
tubro de 2013, PE conseguiu o quarto melhor 
resultado entre todos os estados da pesquisa, 
crescendo em volume de vendas 3,1%, ficando 
atrás apenas de Ceará (3,5%), Sergipe (3,5%) e 
Amapá (3,4%).

O setor vem sendo impactado pela atual 
conjuntura econômica brasileira, de pressão 
inflacionária, alta taxa de câmbio, restrição ao 
crédito com aumentos da SELIC, desaceleração 
do mercado de trabalho e alto percentual de fa-
mílias endividadas. Esses fatores vêm reduzindo 
as expectativas positivas dos consumidores em 

relação a emprego e renda, levando a população 
a repensar a necessidade de assumir dívidas, 
diminuindo, assim, a propensão a consumir. O 
resultado do PIB do terceiro trimestre de 2014 
já antecipava o recuo do consumo, apontando 
desaceleração na demanda das famílias.

Tabela 1 – Variação do comércio Varejista e Varejista ampliado por atividades - Novembro/ 2015

Fonte: Pesquisa MensaL do Comércio (PMC) IBGE. Elaboração Instituto Fecomércio-PE

ATIVIDADES

VARIAÇÃO MENSAL (BASE: IGUAL MÊS DO 
ANO ANTERIOR)
ACUMULADO EM 12 MESES ACUMULADO 

NO ANO
ACUMULADO 
EM 12 MESES

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

Combustíveis e lubrificantes 3,7 -1,0 0,2 2,5 3,2

Hipermercados, supermercados, produ-
tos alimentícios, bebidas e fumo -7,1 -1,8 -4,3 -1,3 -1,1

Tecidos, vestuário e calçados 5,9 5,5 7,3 3,5 2,8

Móveis e eletrodomésticos 2,6 -0,1 7,9 6,2 6,4

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopé-
dicos, de perfumaria e cosméticos 13,5 12,8 7,9 17,7 18,2

Livros, jornais, revistas e papelaria -12,5 -9,1 -1,7 0,2 2,9

Equipamentos e materiais para escritó-
rio, informática e comunicação 1,4 -2,4 0,1 -0,2 0,0

Outros artigos de uso pessoal e domésti-
co 6,2 9,1 15,4 8,7 8,5

Veículos, motocicletas, partes e peças 3,2 -2,0 4,2 -2,9 -1,5

Material de construção -3,5 -1,8 -8,8 3,5 3,6

Varejo 0,3 1,8 2,7 3,1 3,3

Varejo Ampliado 0,7 0,3 2,0 1,5 2,0
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO 

COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO. 

Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 

Consumidor (ICF).

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO 

COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO. 

Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 

Consumidor (ICEC).

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO 

COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO. 

Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do 

Consumidor.
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