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Índice de volume de vendas no comércio 

varejista ampliado - Estado de SP - Abril de 2021

Atividades

Variação mensal 

(igual mês do ano 

anterior) (%)

Variação 

acumulada no 

ano (%)

Variação 

acumulada de 

12 meses (%)

Comércio varejista ampliado 38,6 6,1 0,7

1- Combustíveis e lubrificantes 16,0 -2,2 -12,8

2- Hipermercados, supermercados, prod. alimentícios, bebidas e fumo 3,3 1,1 2,4

        2.1 - Hipermercados e supermercados 3,5 2,5 4,3

3 - Tecidos, vestuário e calçados 286,6 -10,3 -23,2

4 - Móveis e eletrodomésticos 56,7 -4,9 4,5

        4.1 -  Móveis 85,7 7,8 19,2

        4.2 -  Eletrodomésticos 47,3 -8,8 0,6

5 - Artigos farmacêuticos, médicos, ortop., de perfumaria e cosméticos 39,8 13,1 12,8

6 - Livros, jornais, revistas e papelaria 61,6 -42,1 -41,1

7 - Equipamentos e mat. para escritório, informática e comunicação 15,3 -8,3 -17,2

8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico 74,4 35,1 24,2

9 - Veículos, motocicletas, partes e peças 160,7 1,1 -15,8

10 - Materiais de construção 39,0 26,1 25,1

Fonte: IBGE - Pesquisa  Mensal  de Comércio.



 A PMC/IBGE mostra no Estado de São Paulo praticamente uma estabilidade do índice

de volume total de vendas no comércio varejista ampliado nos últimos doze meses

(+0,7%). Na comparação interanual dos dois primeiros quadrimestres há uma

evolução de +6,1%. Neste caso, os dados de abril fazem diferença, já que ao se

comparar abril de 2021 com o de 2020 (base fraca), houve evolução de +38,6%. Isso

distorce a contraposição de resultados anuais. O mesmo deve ocorrer em maio.

 O período de doze meses é marcado pela grande discrepância nos desempenhos dos

grupos de atividades varejistas. Enquanto há boas evoluções em atividades que se

mantiveram abertas, como materiais de construção (+25,1%), farmácias (+12,8%) e

hipermercados e supermercados (+4,3%), nos estabelecimentos com restrições ao

atendimento presencial de clientes, há resultados preocupantes: Tecidos, vestuário

e calçados (-23,2%), veículos e peças (-15,8%), livrarias e papelarias (-41,1%) e

equipamentos e material para escritório (-17,2%).

 Enquanto o volume de vendas do comércio varejista ampliado paulista avançou 6,1%

de janeiro a abril de 2021 e 0,7% em 12 meses, no Brasil os desempenhos

respectivos foram de +9,2% e +3,5%.



INPC – Evolução da taxa de 12 meses

- Para data-base 1º de setembro espera-se uma inflação que ronde os 8,6%



INPC – maio de 2021 (Data base 1º de junho)

- O INPC de maio de 2021 foi puxado para cima pelos grupos de Habitação (+1,91%),

em especial energia elétrica residência (+5,45%), e de Transportes (+1,48%).

Índice geral e grupos 
Variação 

mensal (%)

Variação 

acumulada no ano 

(%)

Variação 12 

meses

Peso 

mensal 

(%)

Índice geral 0,96 3,33 8,90 100

Alimentação e bebidas 0,53 2,29 13,56 23,9583

Habitação 1,91 2,49 8,62 17,2595

Artigos de residência 1,31 4,41 12,50 4,6007

Vestuário 0,81 1,57 1,93 5,0098

Transportes 1,48 8,01 14,32 19,9255

Saúde e cuidados pessoais 0,64 2,82 4,58 11,3393

Despesas pessoais 0,26 1,24 2,52 7,7258

Educação 0,10 2,54 -1,01 4,3382

Comunicação 0,20 0,06 3,34 5,8429

Fonte: IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor - maio 2021
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