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PMC IBGE: Volume de vendas do varejo ampliado (Ac ano)



PMC IBGE: Volume de vendas do varejo ampliado (Ac ano)

Atividades BRASIL EST SP

Comércio varejista ampliado -3,6 -5,7

Combustíveis e lubrificantes -11,0 -16,3

Hipermercados, supermercados e produtos alimentícios 5,5 3,4

Tecidos, vestuário e calçados -30,6 -34,6

Móveis e eletrodomésticos 9,4 8,0

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e cosméticos 6,5 11,2

Livros, jornais, revistas e papelaria -30,5 -26,0

Equip. e materiais para escritório, informática e comunicação -18,2 -27,3

Outros artigos de uso pessoal e doméstico -1,5 9,0

Veículos, motocicletas, partes e peças -18,1 -27,8

Materiais de construção 7,9 11,8

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Comércio.

Variação acumulada no ano (Base: igual período do ano anterior) (%)



Emprego com carteira assinada – Estado de SP

Período Veículos e peças Atacado Varejo Total

jan/20 566 515 -20.439 -19.358

fev/20 1.540 2.159 1.120 4.819

mar/20 -2.155 -3.587 -24.965 -30.707

abr/20 -10.267 -12.681 -50.952 -73.900

mai/20 -5.320 -5.957 -17.780 -29.057

jun/20 -2.183 -586 -7.112 -9.881

jul/20 -74 1.611 5.549 7.086

ago/20 1.564 4.051 9.395 15.010

set/20 1.093 3.511 10.378 14.982

TOTAL -15.236 -10.964 -94.806 -121.006

Estoque- set/20 238.022 516.166 1.802.130 2.556.318

Movimentação do emprego celetista no comércio paulista

-143.545

+37.078



Emprego com carteira assinada – Estado de SP

CNAE 2.0 Grupo Admitidos Desligados Saldo Estoque Vr. Relativa

Varejo de Artigos Culturais, Recreativos e Esportivos 14.848 21.525 -6.677 54.525 -10,91%

Varejo de Combustíveis para Veículos Automotores 14.709 21.833 -7.124 77.041 -8,46%

Varejo de Equipamentos de Informática e Comunicação 53.060 62.267 -9.207 213.783 -4,13%

Varejoa de Material de Construção 51.402 51.237 165 202.250 0,08%

Varejo de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo 57.103 69.677 -12.574 197.074 -6,00%

Varejo de Prod. Farmacêuticos, Cosméticos, Médicos e ópticos 46.357 50.988 -4.631 178.509 -2,53%

Varejo de Prod. Novos não especificados e de Produtos Usados 82.840 134.630 -51.790 353.803 -12,77%

Varejo Não-Especializado 143.557 146.525 -2.968 525.145 -0,56%

Comércio de Peças e Acessórios para Veículos Automotores 25.262 30.355 -5.093 121.292 -4,03%

Comércio de Veículos Automotores 10.652 17.979 -7.327 53.813 -11,98%

Comércio e Reparação de Motocicletas, Peças e Acessórios 3.090 3.381 -291 14.173 -2,01%

Manutenção e Reparação de Veículos Automotores 13.361 15.886 -2.525 48.744 -4,93%

Total 516.241 626.283 -110.042 2.040.152 -5,12%



BALANÇO DO ANO E NATAL
1. O aumento de vendas em dezembro é calcado na injeção do 13° salário na

economia;

2. As festas de fim de ano: A receita bruta corrente do varejo paulista seja em

dezembro 30% maior que a média dos outros onze meses do ano (dado

histórico);

3. As vendas do Natal são cada vez mais descentralizadas, começa em

novembro com a 1ª parcela do 13°e Black Friday e vai até semana de trocas

e réveillon;

4. O emprego celetista criado para as festas de fim do ano no varejo paulista

deve atingir 22,9 mil novas vagas, queda de 35% em relação a 2019;

5. Espera-se um desempenho de vendas sensivelmente positivo em dezembro,

ainda que uma queda no desempenho de 2020 (ano) em relação ao ano

passado;

6. Haverá disparidade perante os segmentos econômicos varejistas.



2021
1. A perspectiva é timidamente positiva, pois a economia brasileira deve

crescer, ainda que sobre uma base fraca de comparação. Como o consumo

das famílias é base do PIB e ligado diretamente ao comércio, o sentido deve

ser o mesmo;

2. RISCOS:

1. Fim dos auxílios emergenciais;

2. Segunda onda da Covid-10;

3. Elevação do desemprego;

4. Inflação;

5. Endividamento e inadimplência;

6. Risco fiscal.


