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Varejo pernambucano cresce em julho
Segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE, o volume das vendas do 
Varejo pernambucano mostrou aceleração extremamente forte, apresentando um 
ótimo crescimento comparado aos meses anteriores, que já apresentaram crescimento 
expressivo e inesperado para o momento difícil no qual vive a economia e em especial 
o setor de comércio e serviços de todo o país. A taxa mostrou variação de 19,8% no 
indicador mês, mês atual em relação ao mês anterior, enquanto em julho de 2019 a alta 
foi modesta de apenas 0,9%. É importante destacar que a alta no sexto mês do ano tem 
reflexos da reabertura do comércio local, principalmente pelo fato de que o consumidor 
pernambucano ainda é muito tradicional em relação ao canal de compras, preferindo 
o presencial. Com a reabertura e a menor restrição do isolamento social, as famílias 
buscaram o consumo retraído dos momentos mais críticos, fazendo com que o nível de 
vendas subisse de maneira rápida e forte.

Desta vez o resultado pernambucano ficou bem superior ao nacional, que cresceu 3,8%, 
sinalizando que a ação da reabertura e de menor restrição trouxe um desdobramento 
bem mais positivo para o comércio local, o diferenciando da média nacional. Apesar 
do movimento próximo ao nacional, o valor expressivo e próximo a vinte no volume 
do Varejo sinaliza mais uma vez um cenário de pico menos conservador diante da 
reabertura, mas com grandes chances de voltar a apresentar um nível de consumo 
em menor ritmo. É importante lembrar que a população pernambucana não pôde 
comemorar Dia das Mães, Namorados e o São João, e mesmo com alguns tentando 
manter a tradição, a impossibilidade de consumo presencial tornava a tarefa difícil para 
um público mais acostumado com o canal de compras presencial. 
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Apesar do crescimento expressivo puxado pela reabertura e a possibilidade de comprar 
presencialmente, é importante destacar também que o mercado de trabalho, um dos 
principais motores do consumo, ainda se encontra em situação de instabilidade, com o 
Estado apresentado uma das mais altas taxas de desemprego do país além de elevado 
saldo negativo de empregos formais, colocando grande parcela da população em 
situação difícil, seja com orçamento restrito devido à falta de empregos formais, com 
um renda mais baixa porque se encontra na informalidade ou gerenciando negócios por 
conta própria criados pela necessidade de se ter uma renda mais rápida.

Já o Varejo Ampliado pernambucano, setor que agrega todos os índices do Varejo mais 
as atividades de “Veículos, motocicletas, partes e peças” e “Material de construção”, não 
conseguiu resistir ao movimento de menor consumo da população no Estado. As vendas 
no indicador mês subiram 21,1% em Pernambuco, se distanciando do crescimento 
brasileiro no mês de julho. O acumulado ao ano se encontra bem abaixo do nacional 
atingindo -8,2%, assim como o acumulado em 12 meses que chegou a -3,0%, trazendo 
uma importante sinalização para o setor: O setor de comércio na maioria dos estados 
vem apresentando recuperação em ritmo superior ao do pernambucano. Na outra ponta 
e com movimento destoante dos demais indicadores, o comparativo mensal apresentou 
alta de 9,4%, indicando que apesar da estabilidade em relação ao mês anterior o setor 
de material de construção mostrou desempenho das vendas superior ao mesmo período 
de 2019.
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Os segmentos que mais apresentaram crescimento em relação ao mesmo período do 
ano anterior foram Material de construção, Móveis, Eletrodomésticos, Hipermercados 
e Supermercados. Puxados pela demanda aquecida da população em vulnerabilidade 
que apresentam necessidades de elevação do bem estar social da família através da 
aquisição destes produtos.
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