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INTRODUÇÃO

O

documento tem como objetivo avaliar as perspectivas de curto prazo para o setor de comércio, que é o maior gerador de ocupações na
economia brasileira. De acordo com os dados do IBGE, o
setor era responsável por aproximadamente 19% das ocupações no segundo trimestre de 2018. Conforme a Tabela
1, o comércio gera mais ocupações que a administração
pública (17,7%) e a indústria geral (13,0%).
Tabela 1 – Brasil: Participação percentual das atividades
econômicas no total de ocupações – 2º Trim.
2018
Atividade

Gráfico 1 – Participação percentual do comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas
no total de ocupações do Brasil e de cada Região – 2º trimestre de 2018
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Sob o aspecto regional, a atividade comércio tem
maior participação no Nordeste com 20,8%, seguido pela
região Norte, com 20,7% e a região Centro-Oeste, com
18,9%, tendo também participação superior à média nacional, conforme Gráfico 1 a seguir.
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Fonte: Elaboração do BNB/ETENE com dados do IBGE (2018a).
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Fonte: Elaboração do BNB/ETENE, com dados do IBGE (2018a).

O comércio varejista, que não inclui as atividades de
venda de veículos e de material de construção, vinha crescendo o seu volume de vendas desde 2003 e chegou ao
seu ápice em novembro de 2014, com o índice de 100,9
(Gráfico 2). Com a recessão econômica de 2015 e 2016, a
partir de novembro de 2014, a atividade decresceu, chegando em dezembro de 2016 ao índice de 87,4, queda
nas vendas do comércio varejista de 13,4% no período de
quase dois anos. A partir de então, a atividade para de cair
e alcança o índice de 93,6 em setembro de 2018 (quase
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igual ao índice de junho de 2012), crescimento das vendas
de 7,1% em um ano e nove meses.
Gráfico 2 – Brasil: Volume do comércio varejista de janeiro/2003 a setembro/2018. Índice de volume
de vendas no comércio varejista, Índice base
fixa com ajuste sazonal (2014=100) (Númeroíndice)
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Fonte: Elaboração do BNB/ETENE com dados do IBGE (2018b).

Sob o mesmo período de comparação, as atividades de
vendas de veículos e vendas de material de construção tiveram desempenho análogo ao comércio varejista, porém
com maior volatilidade. Conforme Gráfico 3, a atividade
de venda de veículos, motos, partes e peças, atingiu seu
nível máximo em agosto de 2012, com índice de 125,6
e a partir desta data, declinou para 65,8 em agosto de
2016. Posteriormente, houve recuperação e a atividade
atingiu o índice de 87,6 em setembro de 2018. O volume
das vendas de material de construção não desceu a níveis
tão baixos como das vendas de veículos a partir de 2015 e
conseguiu se recuperar ao nível do comércio varejista, em
setembro de 2018.
Gráfico 3 – Brasil: Índice de volume de vendas no
comércio varejista, Índice de volume de
vendas de veículos, motos, partes e peças
e Índice de volume de vendas de materiais
de construção. Índice base fixa com ajuste
sazonal (2014=100) (Número-índice). Janeiro/2003 a setembro/2018
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Sob a análise de curto prazo compreendida entre os
meses de dezembro de 2016 a setembro de 2018, período de crescimento das vendas após recessão econômica
de 2015 e 2016, podem ser destacados alguns comportamentos das atividades que compõem o comércio varejista. As atividades de maior crescimento do volume de
vendas foram tecidos, vestuário e calçados; e móveis e
eletrodomésticos, de acordo com a Tabela 2.
Na contramão, está a atividade de venda de livros, jornais, revistas e papelaria, que decresceu 17,7% no período. Esta queda pode ser explicada pela pressão tecnológica e ecológica. Como exemplo, a rápida expansão de
outras formas, inclusive gratuitas, de acesso pela internet
ao conteúdo de leituras, notícias e entretenimento, que
anteriormente necessitavam de suporte físico em papel e
que cada vez mais este suporte tem diminuído ao longo
do tempo.
Tabela 2 – Brasil: Variação percentual do volume de
vendas do comércio varejista e por tipos
de atividades – Índice base fixa com ajuste
sazonal (2014=100) – dezembro/2016 a setembro/2018
Atividade

%

Tecidos, vestuário e calçados

13,9%

Móveis e eletrodomésticos

12,1%

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

10,8%

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos

10,6%

Hipermercados e supermercados

9,1%

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios,
bebidas e fumo

7,9%

Comércio varejista

7,1%

Equipamentos e materiais para escritório, informática e
comunicação
Combustíveis e lubrificantes
Livros, jornais, revistas e papelaria

-4,5%
-7,6%
-17,7%

Fonte: Elaboração do BNB/ETENE com dados do IBGE (2018b) e (2018e).

Sob o mesmo período de comparação, o volume de
vendas do comércio varejista nos Estados do Rio Grande
do Norte, Maranhão, Alagoas e Pernambuco obteve desempenho superior ao da média nacional (7,1%), como se
pode constatar no Gráfico 4. Os Estados do Nordeste que
obtiveram desempenho abaixo da média nacional foram
Piauí, Ceará, Bahia e Paraíba, sendo que em Sergipe,
houve retração das vendas do comércio varejista (-2,4%).

65
55

Comércio

Veículos

jul/18

jan/18

jul/17

jul/16

jan/17

jan/16

jul/15

jan/15

jul/14

jul/13

jan/14

jan/13

jul/12

jan/12

jul/11

jul/10

jan/11

jan/10

jul/09

jan/09

jul/08

jul/07

jan/08

jan/07

jul/06

jan/06

jul/05

jul/04

jan/05

jul/03

jan/04

35

jan/03

45

Materiais de Construção

Fonte: Elaboração do BNB/ETENE com dados do IBGE (2018b), (2018c)
e (2018d).
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Gráfico 4 – Brasil e Estados do Nordeste – Variação percentual
do volume de vendas do comércio varejista – Índice
base fixa com ajuste sazonal (2014=100) – dezembro/2016 a setembro/2018
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Fonte: Elaboração do BNB/ETENE com dados do IBGE (2018b).

Estima-se no curto prazo, condições para recuperação dos
níveis de crescimento do comércio varejista para os próximos
anos, visto que o acesso ao crédito continua melhorando e ao
lado disso, a economia brasileira continua crescendo desde 2017,
quando obteve variação de 1% do PIB. Conforme Boletim Focus do Banco Central, espera-se que a economia do Brasil cresça
1,4% e 2,5% em 2018 e 2019, respectivamente.
Outro fator que pesa sobre o setor é o desempenho positivo
do nível de endividamento das famílias, o que permite a realização
de compras via novas operações de crédito. Em outubro de 2017,
26,0% das famílias estavam com dívidas em atraso e 10,1% não
tinham condições de pagá-las no futuro. Em setembro de 2018,
o percentual de famílias com dívidas em atraso caiu para 23,5%
e 9,9% não teriam condições de pagá-las no futuro. Conforme
verifica-se no Gráfico 5, a curva de tendência é de queda das
contas em atraso das famílias e melhores condições de pagamento
das mesmas no futuro, considerando a estimativa de crescimento
econômico para este ano e 2019.
Gráfico 5 – Brasil: Percentual de famílias com contas em atraso,
percentual de famílias sem condições de pagamento
das dívidas em atraso e respectivas curvas de tendência – janeiro de 2010 a outubro de 2018

Fonte: Elaboração do BNB/ETENE, com dados da CNC (2018).

Diante do comportamento apresentado pelo comércio
nas seções anteriores e das variáveis discutidas, é esperado
um crescimento modesto do setor em 2018 e 2019, sem capacidade rápida de reversão das perdas observadas recentemente.
Para uma boa perspectiva de crescimento econômico do
Brasil no futuro, de acordo com muitos economistas, há a necessidade de reformas políticas, tributária e principalmente, a
reforma fiscal. A reforma da Previdência será o principal desafio do próximo governo.
O setor de comércio varejista deverá ser beneficiado com a projeção de crescimento para 2019 em torno de
2,5% para o PIB e inflação de 4,1%, conforme Boletim Focus
de 23/11/2018. Ao lado disso, conforme Diário Econômico
ETENE de 27/11/2018, de acordo com o Banco Central, as
contratações de crédito no País somaram R$ 2,7 trilhões nos
nove primeiros meses de 2018, representando incremento de
11,2% em 2018 em relação a 2017, o que aponta tendência de
melhoras de vendas do comércio em geral.
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ANÁLISES SETORIAIS DISPONÍVEIS

ANÁLISES EM ANDAMENTO

ANO DE 2018

NOVEMBRO/DEZEMBRO 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Café - 10/2018
Petroquímica - 10/2018
Vestuário - 10/2018
Bovinocultura leiteira - 10/2018
Citricultura - 09/2018
Floricultura - 09/2018
Comécio eletrônico (E-commerce) - 09/2018
Mandiocultura - 09/2018
Saneamento básico - 08/2018
Couros e calçados - 08/2018
Indústria siderúrgica - 08/2018
Energia eólica - 08/2018
Fruticultura - 07/2018
Bebidas não alcoólicas - 07/2018
Grãos - 06/2018
Móveis - 06/2018
Energia solar - 05/2018
Bebidas alcoólicas - 05/2018
Mel - 04/2018
Carnes - 04/2018
Saúde - 04/2018
Algodão - 03/2018
Alimentos - 03/2018
Sucroenergético - 02/2018
Shopping Centers - 02/2018
Petróleo e gás natural - 01/2018

ANÁLISES SETORIAIS ANTERIORES
https://www.bnb.gov.br/publicacoes/CADERNO-SETORIAL

•
•
•
•
•
•
•

Algodão
Coco
Construção civil
Energia térmica
Rochas ornametais
Serviços
Turismo

CONHEÇA OUTRAS PUBLICAÇÕES
DO ETENE
https://www.bnb.gov.br/publicacoes-editadas-pelo-etene
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diário Econômico
Boletim de Avaliação
Informe ETENE
Informe Rural (1)
Informe Macroeconomia, Indústria e Serviços (1)
REN - Revista Econômica do Nordeste
Revista BNB Conjuntura Econômica
Livros
Artigos
Informações Socioeconômicas - Nordeste
Informações Socioeconômicas - Estados e Municípios
• Projeções ETENE
• Nordeste em Mapas
- Economia
- Indicadores Sociais
- Infraestrutura
- Território
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