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Em junho de 2020, o volume de vendas do 
comércio varejista cresceu 8% em relação a 
maio. 

 

Comentário Arazul Capital:   O resultado do 
volume de vendas do comércio varejista em 
junho apresentou valores superiores aos 
projetados pelo mercado, tanto no comparativo 
com o mês imediatamente anterior, quanto em 
relação a junho de 2019. Com isso, o varejo 
retorna aos níveis de fevereiro último, sinalizando 
um retorno mais rápido do que o esperado para a 
atividade no curto prazo. A consistência dessa 
recuperação, no entanto, está atrelada ao contole 
da crise sanitária e de como o governo central se 
portará em relação à política fiscal.   

 

Em junho de 2020, o volume de vendas do comércio 
varejista nacional mantém o movimento de recuperação 
das fortes perdas, em função da pandemia do Covid19, e 
apresenta alta de 8,0% 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) o movimento de alta 
segue ainda mais expressivo, 12,6%. 

 

Em relação a junho de 2019, o comércio varejista avançou 
0,5%, contra recuo de 6,4% do mês anterior, a primeira taxa 
positiva após três meses de quedas seguidas. O varejo 
ampliado, no entanto, assinalou sua quarta taxa negativa 
seguida, - 0,9%, embora muito melhor que o resultado de 
maio (-15,3%), indicando uma redução do ritmo de queda.  

 

No acumulado nos últimos doze meses, o indicador do 
varejo continuou apresentando estabilidade, ao passar de 
0,0% em maio e 0,1% em junho, sinalizando perda de ritmo 
das vendas. Ao passo que no acumulado de janeiro a junho, 
registrou recuo de 3,1%, reduzindo a queda acumulada de 
janeiro até maio (-3,8%). Em relação ao varejo ampliado, no 
acumulado dos últimos 12 meses, ao passar de -1,0% em 
maio, para -1,3% em junho, mantém a indicação de queda 
no ritmo de vendas, ao passo que no acumulado de janeiro 
a junho, o varejo ampliado acumulou recuo de 7,4% contra 
queda de 8,7% no acumulado de janeiro a maio. 

 

O aumento no volume de vendas do comércio varejista em 
junho de 2020 (8,0%), na série com ajuste sazonal, atingiu 
sete das oito atividades pesquisadas, com destaque para 
livros, jornais, revistas e papelaria (69,1%); tecidos, 
vestuário e calçados (53,2%) e móveis e eletrodomésticos 
(31,0%). Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos apresentou o único resultado 
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negativo entre as atividades (-2,7%). Ao passo que no 
comércio varejista ampliado, ambas as atividades (veículos 
e material de construção) registraram alta de 35,2% e 
16,6%, respectivamente, segundo mês consecutivo de altas 
para ambos os setores. 

Em junho de 2020, em relação ao mesmo mês do ano 
anterior, metade das atividades pesquisadas apresentaram 
variação positiva. Entre os resultados positivos se 
destacam, por ordem de composição da taxa: 
hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (6,4%); móveis e eletrodomésticos (25,6%). 
Ao passo que entre os negativos, descatam-se: tecidos, 
vestuário e calçados (-44,5%); combustíveis e lubrificantes 
(-16,3%). O comércio varejista ampliado registrou a quarta 
taxa negativa consecutiva nesta base de comparação, 
influenciado principalmente pela contribuição de veículos, 
motos, partes e peças (-13,7%), enquanto material de 
construção apresentou variação positiva de 22,8%. 

 

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

abr/20 
(a/a) 

Acum. 
Ano 

12 
Meses 

Varejo Restrito 8 0.5 -3.1 0.1 
1. Combustíveis e lubrificantes 5.6 -16.3 -12.4 -5.7 

2. Hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e 
fumo 

0.7 6.4 5.4 3.1 

3. Tecidos, vestuário e calçados 53.2 -44.5 -38.9 -16.7 

4. Móveis e eletrodomésticos 31 25.6 -1.3 3.5 

5 Artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos 

-2.7 7 5.3 6.3 

6. Livros, jornais, revistas e 
papelaria 

69.1 -39.5 -28.7 -20.3 

7. Equipamentos e materiais para 
escritório, informática e 
comunicação 

22.7 -10 -22.9 -10.5 

8. Outros artigos de uso pessoal e 
doméstico 

26.1 4.4 -10.6 -0.9 

Varejo Ampliado 12.6 -0.9 -7.4 -1.3 
9. Veículos, motocicletas, partes e 
peças 

35.2 -13.7 -21.8 -6.3 

10. Material de construção 16.6 22.8 -1.9 1.4 

Fonte: IBGE|Elaboração: Arazul Research 

Os números do comércio varejista surpreenderam 
positivamente mais uma vez, dado que a mediana das 
expectativas do mercado previa um aumento de 5,4%, em 
junho ante maio, e de -3,5% em relação a junho do ano 
passado. Entre os fatores que contribuíram com esse 
resultado, vale destacar tanto os do lado oferta quanto os 
do lado da demanda. O mês de junho foi marcado pela 
intensificação do movimento de flexibilização do 
isolamento social, o que permitiu que os estabelecimentos 
pudessem voltar a funcionar. De fato, os dados de 
mobilidade divulgados pelo google demostram o aumento 
sustentado dessa flexibilização.  

 

Em relação à demanda, por outro lado, destaca-se que 
muitas famílias tiveram acesso às políticas de manutenção 
da renda adotadas pelo Governo Federal. Segundo dados 
divulgados pelo IBGE, por meio da pesquisa PNAD Covid, 
43,9% dos domicílios brasileiros tiveram acesso ao auxílio 
emergencial em junho de 2020, cuja média de rendimentos 
provenientes do auxílio foi de R$ 881,00 por domicílio. 

De acordo com os dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado 
(ICVA), as vendas no varejo experimentam recuperação 
pelo segundo mês consecutivo, sinalizando que, de fato, 
está havendo um movimento de retomada do consumo. 
Associado a isto, destacamos ainda o Índice de Confiança 
do Consumidor (ICC), medido pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), que assinalou alta de 9 pontos percentuais de maio 
para junho de 2020, o segundo resultado positivo 
consecutivo, chegando a 71,1 pontos, em uma escala de 
zero a 200 pontos. A melhora na confiança dos 
consumidores ocorre tanto em relação ao presente quanto 
ao futuro. O Índice de Situação Atual, que mede a confiança 
no presente, subiu 5,6 pontos, para 70,6 pontos, enquanto 
o Índice de Expectativas, que mede a confiança no futuro, 
cresceu 11,1 pontos para 72,8 pontos. 

Com este resultado positivo, o varejo recupera as perdas e 
retorna ao nível de fevereiro de 2020, sinalizando um 
retorno mais rápido do que o esperado para a atividade no 
curto prazo. O resultado do semestre, no entanto, fecha 
negativo tanto para o varejo restrito quanto para o 
ampliado, repercutindo o forte impacto da pandemia sobre 
a economia. O que ditará, no entanto, se este movimento 
se manterá de forma consistente, serão os efeitos da 
incerteza sobre quando a pandemia será de fato 
controlada, dos resultados do mercado de trabalho, que se 
encontram muito negativos, e de como o governo mediará 
o conflito entre a manutenção dos auxílios emergenciais às 
empresas e famílias e o desequilíbrio das contas públicas.  


