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Em fevereiro de 2021, o volume de vendas do comércio varejista 
cresceu 0,6% em relação a janeiro 

As vendas no comércio varejista nacional cresceram 0,6% frente ao mês 
imediatamente anterior, na série livre de influências sazonais, após cair 
0,2% em janeiro. 

Considerando o varejo ampliado (varejo mais as atividades de veículos, 
motos, partes e peças e de material de construção) a alta foi de 4,1%.  

Na comparação com fevereiro de 2020, no entanto, o volume de vendas no 
comércio varejista caiu (-3,8%), segunda taxa negativa após sete meses 
consecutivos de altas. O varejo ampliado, por sua vez, mostrou recuo de 
1,9%.  



Vendas no varejo mostra leve crescimento em fevereiro após dois 
meses em queda 



Na comparação com o mês imediatamente 
anterior, destacaram-se positivamente: 
Livros, jornais, revistas e papelaria (15,4%), 
seguido por móveis e eletrodomésticos 
(9,3%), tecidos, vestuário e calçados (7,8%) 
e hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo (0,8%).  

Considerando o comércio varejista ampliado, 
tanto veículos, motos, partes e peças, 
quanto o setor de material de construção 
registraram variação positiva (8,8% e 2,0%, 
respectivamente). 

Em relação o mesmo mês do ano passado, 
no entanto, a maioria dos setores apresentou 
variação negativa. 

Entre as atividades pesquisadas, houve predominância de taxas 
positivas na base mensal 



A maior parte dos estados mostrou queda no indicador, na comparação 
com fevereiro ano passado 

Frente a fevereiro de 2020, a variação 
do volume de vendas do comércio 
varejista nacional foi -3,8%, com 
predomínio de resultados negativos, que 
atingiram 18 das 27 Unidades da 
Federação. 

Os destaques, segundo contribuição do 
índice nacional, foram: Rio de Janeiro 
(-8,5%), Rio Grande do Sul (-12,0%) e 
São Paulo (-1,8%).  

Do lado positivo destacaram-se Piauí 
(14,1%), Pará (4,1%) e Pernambuco 
(2,0%). 



Os indicadores de confiança do consumidor e do comércio sofreram forte queda em 
março, refletindo a situação atual, mas, principalmente, as expectativas para o futuro  
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