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ETENE

Análise e Perspectivas

Vendas do varejo declinaram em todos os Estados do Nordeste em janeiro de 2017
“O comércio varejista dos estados da área de atuação do BNB apresenta trajetória de queda nos últimos 12 meses,
tendo inclusive registrado resultados inferiores em comparação com a média nacional (-5,9%), com exceção de Minas
Gerais (-1,1%), Paraíba (-1,1%) e Alagoas (-5,3%). Quanto ao comércio varejista ampliado, apenas em Minas Gerais
(-4,5%), na Paraíba (-4,8%) e em Alagoas (-6,6%) o declínio não superou o recuo médio nacional (-7,9%)”
Em janeiro de 2017, o comércio varejista nacional
registrou queda de 7,0% no volume de vendas, em
comparação com o mesmo mês do ano anterior. No
acumulado de 12 meses, o volume de vendas reduziu
5,9% em relação ao mesmo período imediatamente
anterior, de acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Ainda em termos nacionais, o comércio varejista
ampliado, que inclui o varejo somado com venda de
veículos e de material de construção, apresentou queda
de 4,8 % em janeiro de 2017, em comparação com o
mesmo período do ano anterior. Para a taxa anualizada,
acumulada em 12 meses, a queda foi de 7,9%.

As vendas de todos os grupos que compõem a atividade
comercial apresentaram recuo nos últimos 12 meses no
Brasil, em especial a comercialização de livros, jornais,
revistas e papelaria (-16,7%), venda de veículos e
motos, partes e peças (-12,6%), equipamentos e
materiais para escritório (-10,7%), comércio de móveis e
eletrodomésticos (-10,6%) e tecidos, vestuário e calçados
(-10,4%). A atividade que se manteve com o menor
recuo diz respeito ao comércio de artigos farmacêuticos,
médicos, ortopédicos e de perfumaria, composto por
produtos de uso essencial, obtendo variação de -2,6% no
últimos 12 meses (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Variação (%) no volume de vendas do comércio no Brasil - Em 12 meses
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Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do IBGE.

No recorte regional, o comércio varejista dos estados da
área de atuação do Banco do Nordeste apresentou
trajetória de queda no acumulado dos últimos 12 meses,
tendo inclusive registrado resultados inferiores em
comparação com a média nacional (-5,9%), com exceção

de Minas Gerais (-1,1%), Paraíba (-1,1%) e Alagoas (5,3%). Quanto ao comércio varejista ampliado, apenas
em Minas Gerais (-4,5%), na Paraíba (-4,8%) e em
Alagoas (-6,6%) o declínio não superou o recuo médio
nacional (-7,9%), conforme especificado no Gráfico 2.
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Gráfico 2 - Variação (%) no volume de vendas do comércio - Estados selecionados e Brasil - Em 12 meses
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Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do IBGE.

O IBGE detalha o desempenho do comércio para os
grupos de atividades em três Estados do Nordeste, ou
seja, Bahia, Pernambuco e Ceará (Tabela 1).
Na Bahia, o comércio varejista e o ampliado recuaram
-11,8% e -10,5% nos últimos 12 meses, respectivamente.
Na verdade, todos os grupos de atividades do comércio
apresentaram recuo no período em análise, em especial
móveis e eletrodomésticos (-16,2%), equipamentos e
materiais de escritório (-14,7%) e móveis (-14,0%) e
combustíveis e lubrificantes (-14,0%). O menor recuo
ocorreu no setor de hipermercados e supermercados
(-5,1%), de acordo com dados da Tabela 1.
Em Pernambuco, o comércio
apresentou fraco
desempenho nos últimos 12 meses, com recuo de 9,7% e
10,8% no varejo e no varejo ampliado, respectivamente.
Também, verificou-se expressiva queda no volume de
vendas em todos os segmentos
pesquisados,
especialmente em móveis (-35,5%), eletrodomésticos
(-22,2%) e equipamentos e materiais para escritório
(-19,7%). Os únicos grupos de atividade que
apresentaram reduzidos declínios dizem respeito a
artigos farmacêuticos (-1,6%) e artigos de uso pessoal e
doméstico (-1,0%), vide Tabela 1.
No Ceará, o comércio varejista e o ampliado recuaram
-6,8% e -9,4% nos últimos 12 meses, respectivamente.
Além disso, todos os grupos de atividades registraram

queda, em especial eletrodomésticos (-27,6%), livros,
jornais, revistas e papelaria (-23,1%) e material de
construção
(-18,1%). Os menores recuos foram
registrados no segmento de móveis (-2,9%), hiper e
supermercados (-3,6%) e combustíveis e lubrificantes
(-4,0%), conforme especificado na Tabela 1.
De acordo com levantamento da Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a
redução da inflação deverá viabilizar a queda nas taxas
de juros nos próximos meses e, consequentemente,
permitir alguma reação das vendas a prazo, em que pese
o nível de endividamento das famílias e a deterioração do
mercado de trabalho.
A última pesquisa elaborada pela Federação Brasileira
dos Bancos (FEBRABAN), projeta crescimento de 0,7% no
varejo restrito brasileiro em 2017, enquanto que a CNC
estima alta de 1,2% no volume de vendas do varejo
ampliado no País no corrente ano.
Entretanto, a geração de empregos formais será lenta.
Em 2016, número de estabelecimentos comerciais
registrou fechamento líquido de 108,7 mil lojas no Brasil.
Nos últimos 12 meses encerrados em fevereiro de 2017,
o comércio brasileiro perdeu aproximadamente 161 mil
postos de trabalho, dos quais cerca de 47,8 mil no
Nordeste.
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Tabela 1 - Variação de volume de vendas do comércio - Em 12 meses
Setores

Brasil

Ceará

Pernambuco

Bahia

Minas Gerais Espírito Santo

Comércio Varejista

-5,9

-6,8

-9,7

-11,8

-1,1

-10,7

Combustíveis e lubrificantes

-8,8

-4,0

-5,2

-14,0

-4,9

-15,3

Hipermercados, supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo

-3,2

-4,1

-10,1

-8,8

0,3

-3,3

Hipermercados e supermercados

-3,1

-3,6

-12,0

-5,1

1,6

-3,1

Tecidos, vestuário e calçados

-10,4

-4,4

-11,2

-12,6

-12,4

-19,9

Móveis e eletrodomésticos

-10,6

-17,4

-27,0

-16,2

-4,5

-23,3

Móveis

-15,4

-2,9

-35,5

-18,4

-14,8

-34,1

Eletrodomésticos

-9,3

-27,6

-22,2

-16,2

-2,7

-17,5

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos,
de perfumaria e cosméticos

-2,6

-5,2

-1,6

-10,4

3,8

0,6

Livros, jornais, revistas e papelaria

-16,7

-23,1

-15,6

-10,7

-12,1

-11,3

Equipamentos e materiais para escritório,
informática e comunicação

-10,7

-7,4

-19,7

-14,0

4,0

-36,7

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

-8,8

-10,3

-1,0

-12,2

6,6

-18,2

Comércio Ampliado

-7,9

-9,4

-10,8

-10,5

-4,5

-14,0

-12,6

-14,2

-15,6

-7,0

-11,7

-20,3

-9,2

-18,1

-7,0

-10,2

-11,4

-9,9
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Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do IBGE.
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