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Em setembro de 2020, o volume de vendas do 
comércio varejista segue positivo, crescendo 
0,6% em relação a agosto. 

 

Comentário Arazul Capital:   O volume de 
vendas do comércio varejista em setembro segue 
positivo, mas com menor intensidade que nos 
meses imediatamente anteriores. Em relação a 
setembro de 2019, no entanto, cresceu 7,3%, 
resultado generalizado entre as Unidades da 
Federação. Entendemos que esta tendência 
deve se manter no curto prazo, refletindo o 
retorno das atividades, mas ainda está 
fortemente associado aos auxílios emergenciais, 
cujo caráter transitório torna incerta a 
manutenção desse desempenho num horizonte 
mais longo. 

 

Em setembro de 2020, o volume de vendas do comércio 
varejista nacional variou 0,6% em relação ao mês 
imediatamente anterior. Considerando o comércio varejista 
ampliado (varejo mais as atividades de veículos, motos, 
partes e peças e de material de construção) este 
movimento também segue positivo (1,2%). Em ambas as 
análises, trata-se da quinta taxa positiva consecutiva após o 
forte recuo de abril, mas com menor intensidade que nos 
meses anteriores. 

 

Em relação a setembro de 2019, o resultado do comércio 
varejista segue surpreendendo (7,3%), contra 6,1% do mês 
imediatamente anterior, a quarta taxa positiva consecutiva 
após três meses de quedas. Movimento que também foi 
observado no varejo ampliado, que assinalou sua terceira 
taxa positiva seguida nesta base de comparação (7,4%). 

 

No acumulado nos últimos doze meses, ao passar de 0,5% 
em agosto para 0,9% em setembro, sinaliza aumento no 
ritmo das vendas. No acumulado de janeiro a setembro, no 
entanto, apresentou estabilidade (0,0%). Em relação ao 
varejo ampliado, no acumulado dos últimos 12 meses, o 
indicador apresentou melhora no ritmo de vendas, ao 
passar de -1,7% até agosto para -1,4% até setembro. No 
acumulado em 2020, por seu turno, o varejo ampliado 
acumulou recuo de 3,6% contra 5% até o mês anterior. 

O aumento no volume de vendas do comércio varejista em 
setembro de 2020, na série com ajuste sazonal, atingiu 
cinco das oito atividades pesquisadas: livros, jornais, 
revistas e artigos de papelaria (8,9%); combustíveis e 
lubrificantes (3,1%); artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos e de perfumaria (2,1%); equipamentos e 
materiais para escritório, informática e comunicação (1,1%) 
e móveis e eletrodomésticos (1,0%). Ao passo que os 
tecidos, vestuário e calçados (-2,4%); outros artigos de uso 
pessoal e doméstico (-0,6%); e hiper, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0.4%) 
apresentaram recuo nesta base de comparação. Em relação 
ao comércio varejista ampliado, ambas as atividades 
(veículos e material de construção), apresentaram alta de 
5,2% e 2,6%, respectivamente, quinto mês consecutivo de 
altas para ambos os setores. 
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Na comparação com mesmo mês do ano anterior, metade 
das atividades pesquisadas apresentaram variação positiva. 
Entre os resultados positivos se destacam, por ordem de 
composição da taxa: móveis e eletrodomésticos (28,7%), 
outros artigos de uso pessoal e doméstico (18,9%). Do lado 
negativo, destacam-se: tecidos, vestuário e calçados (-
7,2%) e Combustíveis e lubrificantes (-5,1%). Em relação ao 
comércio varejista ampliado, o resultado de setembro de 
2020 refletiu, principalmente, a contribuição de Material de 
construção (31,3%), além de Móveis e eletrodomésticos 
(28,7%). 

Atividade (Var.%) 
Set/20 
(m/m) 

Set/20 
(a/a) 

Acum. 
Ano 

12 
Meses 

Comércio varejista     
Combustíveis e lubrificantes 3.1 -5.1 -11 -7.9 
Hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e 
fumo 

-0.4 4.4 5.5 4.2 

Tecidos, vestuário e calçados -2.4 -7.2 -30.6 -20.4 
Móveis e eletrodomésticos 1 28.7 9.4 9.8 
Artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos 

2.1 13.7 6.5 6.8 

Livros, jornais, revistas e papelaria 8.9 -36 -30.5 -24.3 
Equipamentos e materiais para 
escritório, informática e 
comunicação 

1.1 -7.1 -18.2 -12.1 

Outros artigos de uso pessoal e 
doméstico 

-0.6 18.9 -1.5 1.3 

Comércio varejista ampliado      
Veículos, motocicletas, partes e 
peças 

5.2 -1.5 -18.1 -11.6 

Material de construção 2.6 31.3 7.9 7.2 
Fonte: IBGE|Elaboração: Arazul Research 

Quando observamos esses números desagregados por 
Unidade da Federação, houve predomínio de resultados 
positivos. Na comparação com o mês imediatamente 
anterior, 13 das 27 regiões apresentaram taxas positivas, 
com destaque para: Piauí (5,7%), São Paulo (2,1%) e Espírito 
Santo (1,8%). Por outro lado, 14 das 27 Unidades da 
Federação, apresentaram variação negativa, com destaque 
para: Maranhão (-5,9%), Amapá (-5,5%) 
e Ceará (-4,4%).  Na comparação com o 
mesmo mês do ano passado, o 
resultado positivo foi disseminado em 
todos os Estados, com destaque para: 
São Paulo (5,8%), Minas Gerais (12,6%) 
e Santa Catarina (5,7%), dada sua 
participação na composição da taxa do 
varejo.  

Apesar de uma taxa de variação menor 
em setembro (0,6%) o comércio 
varejista segue em patamar recorde da 
série histórica iniciada em 2012. 
Segundo resultados apresentados pela 
Receita Federal do Brasil, através da 
análise de notas fiscais eletrônicas, a 

média diária de vendas no Brasil no mês de setembro 
atingiu o valor de R$ 29,5 bilhões, o maior patamar do ano. 
Esse resultado é 10,2% maior que o de agosto de 2020 e 
20% superior ao de setembro de 2019.O boletim da receita 
enfatiza ainda um significativo resultado do comércio 
eletrônico, que registrou um aumento de 57,2% em vendas, 
na comparação com o mesmo mês de 2019. Espera-se que 
o comércio eletrônico siga forte nos próximos meses, como 
reflexo da mudança nos hábitos de consumo em função da 
pandemia.  

Do lado da demanda, vale chamar atenção que muitas 
famílias seguem tendo acesso às políticas de manutenção 
da renda adotadas pelo Governo Federal. Segundo dados 
divulgados pelo IBGE, por meio da pesquisa PNAD Covid, 
43,6% dos domicílios brasileiros tiveram acesso ao auxílio 
emergencial em setembro de 2020, cuja média de 
rendimentos provenientes do auxílio foi de R$ 894,00 por 
domicílio. 

Destacamos que este resultado positivo do comércio 
varejista segue setorialmente desigual, e os setores que 
mais o influenciaram (segmento farmacêutico, de 
supermercados e da construção civil) estão diretamente 
associados aos auxílios emergenciais às empresas e, 
principalmente, às famílias. Dado o caráter transitório 
desses auxílios, o desempenho do comércio torna-se 
incerto no médio prazo. De fato, o Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC), medido pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV) desceu a 82,4 pontos em outubro, após chegar a 83,4 
em setembro, interrompendo a tendência de recuperação 
iniciada em maio. Esse movimento pode estar refletindo a 
incerteza com relação à pandemia e ao ritmo de retomada 
econômica, considerando o fim da vigência dos programas 
de manutenção do emprego e renda.  

 


