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O varejo brasileiro e o pernambucano encer-
raram o ano de 2017 mostrando recuperação: o 
primeiro cresceu 2,0%, puxado pelos segmentos 
de eletrodomésticos”, “material de construção” 
e “tecidos, vestuários e calçados”, que tiveram 
variações positivas de 10,2%, 9,2% e 7,6%,res-
pectivamente, enquanto que o segundo teve 
como motor de recuperação o bom momento 
nas venda de “eletrodomésticos” e do “material 
para escritório, informática e comunicação”; 
que tiveram variações positivas de 32,7% e 
57,3%. O varejo vem sendo influenciado prin-
cipalmente pela recuperação da renda, com 
crescimento no rendimento real da população 
ocupada, além de um maior acesso ao crédito, 
com as sucessivas quedas nas taxas de juros. 
Já o setor dos Serviços ainda se encontra com 
cenário negativo, porém  com um movimento 
que tende à recuperação, apesar de modera-
do. Os resultados nacionais têm os serviços de 
transportes como o de melhor desempenho, já 
o pernambucano vem sendo impactado posi-
tivamente pelos expressivos crescimentos dos 
serviços prestados às famílias.

A inflação brasileira encerrou o ano de 2017 
abaixo do piso da meta de 3,0% ao ano, influen-
ciada principalmente pelo grupo de alimentação 
e bebidas que , devido a uma safra recorde no 
primeiro trimestre do ano, fez com que as va-
riações nos preços de alimentos que compõem 
a tradicional alimentação do brasileiro e que 
possuem importante peso na composição do 
IPCA ficassem próximas a zero ou negativas, 
criando um movimento de queda contínuo no 

decorrer do ano. Vale destacar que, apesar dos 
sucessivos recuos, alguns itens importantes 
como a gasolina e o gás de cozinha, apresenta-
ram reajustes significativos durante o período, 
dando a sensação para parte da população de 
uma inflação baixa, divulgada por órgãos ofi-
ciais, mas que não era verificada na realidade.

O Índice de Confiança do Empresário do 
Comércio (ICEC) de Pernambuco, que mede 
a percepção que os empresários do comércio 
têm sobre o nível atual e futuro de propensão 
a investir em curto e médio prazo, inicia o ano 
de 2018 na zona positiva, acima dos 100 pon-
tos e com melhora mensal, refletindo o bom 
cenário econômico, principalmente de juros 
baixos, incentivando o empresário a voltar a 
investir. Já o Índice de Consumo das Famílias 
(ICF) Pernambucanas, indicador utilizado para 
medir a avaliação que os consumidores em 
Pernambuco fazem sobre aspectos importan-
tes da condição de vida de sua família, ainda 
se encontra na zona negativa, apontando ain-
da uma família conservadora em relação ao 
consumo, porém o movimento de recupera-
ção vem se desenhando, o que indica um ano 
com probabilidade maior de voltar à zona po-
sitiva. Por fim, a Pesquisa de Endividamento e 
Inadimplência do Consumidor (PEIC) pernam-
bucano segue movimento contrário ao nacional 
e as projeções de mercado que esperavam uma 
alta no número de endividados, mostrando es-
tabilidade em fevereiro de 2018.
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Segundo a Pesquisa Mensal do Comércio 
(PMC) do IBGE, o volume das vendas do Varejo 
brasileiro mostrou crescimento de 2,0% em 
2017. O valor positivo é uma esperança para 
as vendas no setor após amargar dois recuos 
consecutivos de -4,3% e -6,2% em 2015 e 2016, 
respectivamente. Esse movimento de recupe-
ração foi impulsionado, principalmente, pelos 
segmentos de “eletrodomésticos”, “material de 
construção” e “tecidos, vestuários e calçados”, 
que tiveram variações positivas de 10,2%, 9,2% e 
7,6%, ante a quedas de -12,8%, -10,7% e -10,9%, 
na devida ordem, no ano anterior. Estes seto-
res estão sendo influenciados pelo cenário de 
recuperação econômica, em especial, de alguns 
indicadores que influenciam diretamente a 
intenção de consumo das famílias. Uma infla-
ção com forte tendência de queda e variações 

mensais bem - inferiores aos anos de crise con-
tribuem para que os consumidores recuperem 
parte do poder de compras perdido nos anos 
de 2015 e 2016, o que acaba elevando o consu-
mo, os reflexos do baixo nível geral de preços 
podem ser verificados também no crescimen-
to da massa de rendimento real da população 
ocupada brasileira, que apresenta crescimento 
em relação ao trimestre anterior e ao mesmo 
trimestre do ano anterior. Outro ponto positi-
vo é a continuidade da política monetária ex-
pansionista, realizadas pelo Banco Central, com 
reduções sucessivas da taxa básica de juros, 
incentivando o investimento e a recuperação 
do consumo, dando maior acesso ao crédito e 
criando meios mais fáceis e baratos para que 
a população financie possíveis aquisições de 
produtos ou serviços mais caros.

COMÉRCIO

Gráfico 1



4Síntese Econômica - Fevereiro 2018

O mercado de trabalho formal de brasilei-
ro mostrou significativa melhora, com saldos 
positivos mensais consecutivos, com exceção 
de novembro e dezembro, fazendo com que o 
resultado de 2017, apesar de continuar nega-
tivo (-20.832), mostrar melhor cenário que os 
dois anos anteriores, quando mais de 1 milhão 
de postos formais foram encerrados. Já quando 
se analisa a geração de emprego no setor do co-
mércio, o resultado é positivo, refletindo o mo-
mento de recuperação. A taxa de desemprego 
média, apesar de mostrar crescimento em 2017, 
apresenta uma velocidade de deterioração que 
indica um processo de reversão em 2018, com 
a retomada da ocupação inicialmente ficando 
com os trabalhadores informais.

É importante destacar que outros segmen-
tos também conseguiram mostrar recuperação 
em 2017, refletindo a melhora do maior aces-
so a crédito e de um maior nível de consumo, 
como o “hipermercados, supermercados, pro-
dutos alimentícios, bebidas e fumo”, influencia-
dos pela supersafra dos produtos agrícolas em 
2017, o que acabou segurando os reajustes dos 
preços ou até mesmo reduzindo o custo para 
aquisição de alimentos, beneficiando as vendas 
do setor. Outro importante segmento a mos-
trar melhor desempenho que em 2016 foi o 
de “veículos, motocicletas, partes e peças”, que 
também é beneficiado pela redução dos custos 
dos financiamentos e por uma maior confian-
ça da população.  

O indicador mês do Brasileiro, mês atual 
em relação ao mês anterior, mostrou recuo 
em dezembro de 2017, com queda de -1,5%, 
revelando que as promoções da Black Friday 
têm poder de antecipar a maioria das compras 
da população e, consequentemente, afetam as 
vendas no final de ano, o que vem sendo bas-
tante criticado pelos lojistas, principalmen-
te os menores, levantando debates para uma 
possível troca da data no calendário brasilei-
ro. As principais quedas foram verificadas em 
segmentos que possuem a maior participação 
nas promoções como móveis, eletrodomésticos, 
informática e artigos de uso pessoal. Já o indi-
cador mensal, mês atual em relação ao mesmo 
mês do ano anterior, cresceu 3,3%, mostrando 
desaceleração, já que em novembro o resultado 
foi de alta de 6,0%,  influenciado pelas redução 
das vendas dos materiais de informática e dos 
combustíveis. 

O Varejo Ampliado, setor que agrega todos 
os índices do Varejo mais as atividades de “ve-
ículos, motocicletas, partes e peças” e “material 
de construção”, também continua com tendên-
cia de recuperação como o Varejo Restrito. Em 
2017, o setor cresceu 4,0%, impulsionado pelas 
vendas do segmento dos materiais de constru-
ção, que mostraram alta de 9,2% ao ano, enquan-
to que o setor de veículos cresceu de maneira 
mais modesta com variação positiva de 2,7%.



5Síntese Econômica - Fevereiro 2018

INFLAÇÃO

A inflação brasileira, medida através do IPCA 
pelo IBGE, mostrou aceleração mensal em de-
zembro de 2017, com taxa de 0,44%. O valor é 
superior ao mês anterior e ao mesmo mês do 
ano anterior, quando os índices atingiram 0,28% 
e 0,30%, respectivamente. A variação mensal 
de dezembro também foi a maior entre os me-
ses de 2017. O movimento de queda da inflação 
brasileira foi iniciado no primeiro semestre de 
2016 e mostrou uma queda mais robusta no se-
gundo semestre , continuando no ano seguin-
te. O grande responsável pela queda expressiva 
do nível de preços foi o grupo de “alimentação 
e bebidas”, que mostrou sucessivas quedas nos 
preços e, por possuir o maior peso entre os 10 
grupos pesquisados, conseguiu segurar a média 
geral mesmo com elevação de preços de itens 

importantes , como energia elétrica, gasolina 
e gás de cozinha. A supersafra da agricultura 
no primeiro trimestre de 2017 foi um dos gran-
des responsáveis pelos reajustes negativos no 
valor dos itens do grupo de alimentos, o que 
acabou impactando nos preços de produtos 
que compõem o prato tradicional do brasileiro, 
como tomate, cebola, feijão e etc. Apesar disso, 
o mês de dezembro sofreu pressão do grupo 
de alimentação, pois existiu uma variação po-
sitiva de 0,54% ante uma queda de -0,34% de 
novembro, o que já era esperado, já que o últi-
mo no mês do ano existe uma demanda muito 
maior para esses itens e acaba puxando o nível 
de preços para cima, devido principalmente às 
festividades do fim de ano.

Gráfico 2



6Síntese Econômica - Fevereiro 2018

Houve pressão mensal também dos grupos de 
“vestuário” e “transportes” que variaram 0,84% 
e 1,23%, influenciados também pela demanda 
aquecida de final de ano, principalmente com 
uma população menos endividada que no mes-
mo período de 2016; com um mercado menos 
deteriorado, renda média um pouco maior, além 
da confiança do consumidor em melhor nível, 
favorecendo a elevação da procura e, conse-
quentemente, dos preços em alguns grupos. A 
maioria da população compra roupas para fes-
tejar o Natal e a chegada do Ano Novo, além de 
viajar para passar a época de festas em lugares 
novos ou com familiares que moram em outros 
locais, o que pressiona o preços dos vestuários 
e das passagens. Na outra ponta, e com um re-
cuo no nível de preços, ficou o grupo “habita-
ção” (-0,40%), impactado pela queda do custo 
da energia elétrica cobrado em alguns estados.

O ano de 2017 encerrou com alta de 2,95%, 
menor acumulado para um ano desde 1998, 
quando o IPCA encerrou com alta de 1,65%. Os 
grupos de menor pressão foram de “alimenta-
ção e bebidas” e “artigos de residência”, que re-
cuaram em -1,87% e -1,48%, respectivamente. 
O primeiro grupo mostrou recuo em itens im-
portantes como os feijões mulatinho (-44,6%), 
feijão (-36,1%), macassar (-32,4%) e o carioca 
(-46,1%), arroz (-10,9%), fubá (-11,0%), farinha de 

trigo (-11,5%), inhame (-41,8%) e açúcar cristal 
(-22,3%); o segundo nos aparelhos eletrônicos 
(-4,2%). Já as maiores variações positivas ficou 
com “educação” (7,11%), impactadas pelas altas 
nos valores das creches, educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio e ensino superior.

As projeções de mercado, captadas através 
do Relatório Focus do Banco Central, ficaram 
acima do verificado, pois os analistas projetavam 
um IPCA de 0,29% para o mês de  dezembro e 
o valor real atingiu 0,44%. O aquecimento do 
consumo no fim de ano, acima da média, foi o 
grande responsável pela diferença entre a proje-
ção e a realidade. É esperado que nos próximos 
relatórios, o mercado reajuste a taxa esperada 
de janeiro, que atualmente está em 0,39%, para 
cima, influenciado pela pressão verificada no úl-
timo mês do ano. A projeção para 2017 também 
ficou abaixo da realidade, já que os analistas es-
peravam que a inflação anual atingisse 2,79%. 
É provável que a inflação esperada para 2018, 
que no último relatório está em 3,95%, também 
seja reajustada para cima. A queda da inflação 
continua dando incentivos para que o Banco 
Central avance com a política de redução dos 
juros, o que vai acelerar a retomada econômica, 
barateando investimentos e consumo.
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ÍNDICES CNC

Gráfico 3

O Índice de Confiança do Empresário do 
Comércio (ICEC) de Pernambuco, que mede a 
percepção que os empresários do comércio têm 
sobre o nível atual e futuro de propensão a in-
vestir em curto e médio prazo, mostrou variação 
mensal positiva de 1,0%, saindo de 108,2 para 
109,4 pontos. O destaque principal para esse 
tipo de comparativo foram as avaliações dos 
empresários em relação às condições atuais da 
economia, que mostrou uma melhora de 5,1%, 
refletindo um cenário mais positivo em relação 
a indicadores importantes como inflação, juros, 
crédito, mercado de trabalho formal e informal. 
Outro ponto que vem melhorando a avaliação 
é o crescimento do PIB em 2017. Atualmente 
as projeções giram em torno de 1,0%, além de 
uma expectativa de 2,89% e 3,0% para o cresci-
mento brasileiro nos anos de 2018 e 2019, res-
pectivamente. A situação atual do estoque e do 
setor do comércio apresentaram alta mensal, 
com variações de 3,9% e 3,7%, respectivamen-
te: reflexo de um volume de vendas positivo 
em 2017, com o comércio pernambucano cres-
cendo acima do nacional, segundo a Pesquisa 
Mensal do Comércio do IBGE. A recuperação é 
verificada na maioria dos segmentos do Varejo, 
em especial os ligados ao uso do crédito, como 

eletrodomésticos, informática, vestuários e ve-
ículos, que cresceram de maneira robusta e ini-
ciaram uma recuperação significativa em rela-
ção aos dois anos de perdas na época da crise. 
A elevação do consumo em Pernambuco, com 
uma população mais confiante e com a renda 
em movimento de recuperação, dando maior 
poder de compras, é mais um ponto positivo 
que exerce impactos na avaliação do setor em-
presarial no Estado.

Na outra ponta, verifica-se que a análise dos 
empresários pernambucanos em relação ao fu-
turo sofreu modesta deterioração, com quedas 
das expectativas da economia brasileira, o que 
pode ser justificado pela não aprovação da re-
forma da previdência, a situação fiscal ainda 
crítica, além do rebaixamento da nota brasilei-
ra de mais uma empresa de rating internacio-
nal. Vale destacar que a conjuntura com uma 
maior dificuldade em relação à situação fiscal 
do país tem desdobramentos e afeta as expec-
tativas para o setor do comércio, da empresa 
e até mesmo para a contratação de funcioná-
rios. Apesar disso, é importante destacar que as 
avaliação das expectativas para o Estado ainda 
estão na zona positiva, acima dos 100 pontos.
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No comparativo anual, verifica-se que a 
melhora é ainda maior. A confiança do em-
presário de Pernambuco mostrou variação de 
20,7%, indo de 90,6 para 109,4 pontos, quando 
se compara fevereiro de 2017 com 2018. Essa 
é a melhor pontuação do indicador, desde fe-
vereiro de 2015, quando o índice estava em 
106,1 pontos. Os maiores crescimentos são ve-
rificados nas avaliações correntes, com altas de 
76,6% em relação à condição atual da economia, 
41,5% na condição atual do setor de comércio e 
28,4% na condição atual da empresa. É impor-
tante frisar que todos demais subíndices, como 
as expectativas da economia, do setor, da em-
presa, da contratação de funcionários, do nível 
de investimentos e da situação atual do estoque 
também apresentaram melhora considerável 
em relação ao mesmo período do ano anterior. 

Os empresários estão percebendo um mo-
vimento contínuo de melhora na economia, 
com indicadores importantes mostrando recu-
peração e contribuindo para que o país volte a 
crescer nos anos seguintes em níveis pré-cri-
se econômica. As sucessivas altas dos volume 
de vendas do varejo em datas comemorativas 
importantes, antecipadas pelas pesquisas de 
sondagem de opinião do Instituto Fecomércio-
PE, como dia dos pais e fim de ano, a melhora 
da situação do volume de serviços, além do 

aumento da produção da agricultura e da in-
dústria, aceleram a recuperação da confiança 
empresarial, contribuindo para que os inves-
timentos voltem a crescer, criando maior nú-
mero de empregos e gerando renda. Vale des-
tacar que para os próximos meses é esperada 
uma melhora nos indicadores da pesquisa como 
um todo, elevando a avaliação dos empresários 
em relação a pontos importantes da economia, 
setor e empresas locais.

O Índice de Consumo das Famílias (ICF) 
Pernambucanas, indicador utilizado para medir a 
avaliação que os consumidores em Pernambuco 
fazem sobre aspectos importantes da condição 
de vida de sua família, mostrou variação mensal 
positiva de 1,8% em fevereiro de 2018, dando 
continuidade ao movimento de recuperação da 
confiança das famílias em relação ao consumo 
pelo quarto mês consecutivo. O indicador ainda 
se encontra na zona negativa, abaixo dos 100 
pontos, mas saiu de 74,4 para 75,8 pontos, sendo 
a maior pontuação para o ICF-PE desde março 
de 2016, quando o índice atingiu 77,1 pontos. 
O ano de 2018 já se mostra com maiores con-
dições de levar a confiança das famílias à zona 
positiva, pois variáveis importantes como infla-
ção, renda real, acesso ao crédito e geração de 
emprego formal, conforme falado, continuam 
em recuperação. 
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Quando a análise é feita através da renda das 
famílias, verifica-se que o movimento de alta se 
encontra em ambos os tipos, os que possuem 
renda abaixo de 10 salários e os que possuem 
acima desse valor. Vale destacar ainda que as 
famílias de rendimento mais baixo ainda estão 
na zona negativa, com 72,4 pontos, refletindo 
que o cenário econômico para essa parcela da 
população sofreu impactos significativos, geran-
do um comportamento conservador e colocando 
o índice de consumo dessa população abaixo de 
100 pontos por trinta meses consecutivos, com 
o último valor na zona positiva sendo registrado 
em agosto de 2015 (100,4 pontos). Já as famílias 
de maior rendimento passaram pela crise com 
praticamente o mesmo nível de consumo. Isso 
se explica pelo fato de que no auge da desacele-
ração, a maioria dos indicadores que mostraram 
grande deterioração atingiram as classes mais 
pobre : nível de emprego, inflação de alimen-
tos e habitação, além de crédito mais restrito. 

A categoria de consumo mais bem - avaliada 
entre os Pernambucanos no mês de fevereiro de 
2018 continua sendo o “emprego atual”, mesmo 
com variação mensal e anual negativa, a popu-
lação no Estado se sente mais segura em seus 
empregos, justificado por uma melhora nos nú-
meros de geração de vagas de emprego formal 

e informal nos últimos meses. A segunda me-
lhor avaliação é da “Renda Atual”, confirmando 
que a população sente uma melhora no poder 
de compras, conforme os dados divulgados pela 
PNAD trimestral, que aponta um crescimento 
da massa de rendimento no Estado, o que reflete 
uma renda disponível maior para consumo. Os 
pernambucanos apresentam melhora na per-
cepção da perspectiva profissional, no nível de 
consumo atual e na perspectiva para o consu-
mo. O momento para duráveis mostrou queda 
de 3,8% no mês e 6,6% no ano, o que é esperado, 
já que fevereiro ainda é um mês pesado em re-
lação a despesas de início de ano, adiando assim 
a compra de produtos de preços mais elevados.

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência 
do Consumidor (PEIC) pernambucano, segue mo-
vimento contrário ao nacional e as projeções de 
mercado, que esperava uma alta no número de 
endividados, mostra estabilidade em fevereiro 
de 2018. O índice de 67,9% é igual ao do mês 
anterior, porém é maior que o que foi verifica-
do no mesmo período de 2017, quando o per-
centual de endividados foi de 66,8%. O Estado, 
segundo a pesquisa, se encontra com 344.148 
famílias endividadas, acréscimo de 8.098 mil 
lares no período de um ano. Mesmo superior 
ao ano passado, o resultado é bem positivo, 

Gráfico 4
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pois fevereiro tradicionalmente tem eleva-
ção de endividados, isso porque o orçamento 
ainda se encontra bastante restrito devido às 
despesas de início de ano, além de ter em 2018 
a comemoração do Carnaval, que no Estado é 
bastante participativo, fazendo com que parte 
da população ainda mantenha o nível de con-
sumo elevado. 

O resultado indica que as famílias elevaram 
o controle dos gastos, o que sinaliza uma melhor 

educação financeira entre os dois últimos meses 
pesquisados, utilizando mais pagamentos à vis-
ta, seja em dinheiro ou débito, já que o balanço 
do Governo de Pernambuco no final dos feste-
jos de Momo mostrou elevação nas vendas e no 
número de pessoas que foram às ruas comemo-
rar. Outro ponto a ser destacado é a elevação 
da renda real da população ocupada, que vem 
apresentando crescimento e contribuindo para 
que a população aumente o poder de compras, 
sem a necessidade de elevar o endividamento.

Gráfico 5

Outro ponto positivo na pesquisa para 
Pernambuco foi as taxas das famílias que pos-
suem contas em atraso, as quais registraram 
estabilidade e atingiram os iguais 30,6% do mês 
anterior em fevereiro de 2018. Já em relação 
ao mesmo período do ano anterior, quando a 
taxa alcançou 25,8%, o cenário mostra deterio-
ração. Em números, o percentual equivale a 
154.935 mil famílias, acréscimo de 24.915 lares 
no período de doze meses. O cenário de maior 
endividamento quando se compara o primei-
ro bimestre de 2017 com 2018, é um reflexo do 
retorno do consumo, em especial de um maior 
acesso ao crédito devido à queda contínua das 
taxas de juros, dando condições para que os per-
nambucanos voltem a consumir bens duráveis 
como eletrodomésticos, eletrônicos e veículos. 

Já a parcela de endividados em situação mais 
crítica, que são aqueles que na pesquisa infor-
mam não ter condições de efetuar o pagamento 
das suas dívidas, mostrou recuo mensal, saindo 
de 18,3% para 17,7% entre janeiro e fevereiro 
de 2018. Em números, são 89.519 mil famílias 
nessa situação, com redução mensal de 2.900 
lares. A queda do número de inadimplentes 
tem como uma das consequências os feirões 
de renegociação de dívidas, que geralmente 
ocorrem no início do ano; além das metas fi-
nanceiras tradicionalmente feitas na virada 
do ano para tentar um controle maior de suas 
dívidas, o que incentiva muitos endividados a 
buscar uma negociação para limpar o nome.
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EXPEDIENTE - FECOMÉRCIO-PEINSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA. Pesquisa Mensal do Comércio 

(PMC).

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA. Pesquisa Mensal dos Serviços 

(PMS).

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Sistema 

Gerenciador de Séries Temporais (SGS).

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA.  PNAD Contínua Trimestral.

MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMPREGO E 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados Caged.

GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS/BANCO 

CENTRAL DO BRASIL. Focus – Relatório de 

Mercado.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA Índice de Preço ao Consumidor 

Amplo (IPCA).

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO 

DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO. Índice de 

Consumo das Famílias (ICF).

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO 

DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO. Índice de 

Confiança do Empresário do Comércio (ICEC).

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO 

DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO. Pesquisa de 

Endividamento e Inadimplência do Consumidor 

(Peic).
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