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Em dezembro de 2020, o volume de vendas do comércio varejista 

caiu 6,1% em relação a novembro

As vendas no comércio varejista nacional sofreram forte queda no último mês do ano - na
comparação com o mês imediatamente anterior -, influenciado pelo fim do auxílio
emergencial e pela inflação dos bens de primeira necessidade.

Considerando o varejo ampliado (varejo mais as atividades de veículos, motos, partes e
peças e de material de construção) a queda foi de 3,7%.

Na comparação com dezembro de 2019, no entanto, o comércio varejista assinalou
aumento de 1,2%. O varejo ampliado, por sua vez, mostrou alta de 2,6%.

Dessa forma, o volume de vendas no varejo fechou 2020 positivo, com aumento de 1,2%
frente ao ano de 2019. Vale destacar ainda que o resultado no acumulado do ano trata-se
da quarta variação positiva consecutiva (2017 o aumento foi de 2,1%; 2018 de 2,3%;
2019 de 1,8%; e 2020 de 1,2%).



Apesar da queda em dezembro, o comércio varejista encerra o ano 

de 2020 com alta de 1,2%



Na comparação com o mesmo mês de 2019,
contudo, cinco atividades registraram taxas
positivas. Com destaque para artigos
farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de
perfumaria e cosméticos (13,8%) e
hipermercados, supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo (3,5%), do lado
positivo. E combustíveis e lubrificantes (-6,5%), e
tecidos, vestuário e calçados (-9,9%), do lado
negativo.

Anualmente, apenas metade das atividades
acumularam ganho, demonstrando o quão
setorialmente desigual tem sido a recuperação
do varejo na pandemia.

Em relação a novembro de 2020, todas as atividades pesquisadas 

apresentaram queda em dezembro 



A maior parte dos estados acumulou ganho em 2020. Entre os que 

fecharam em queda, destacam-se o Tocantins e a Bahia



A queda nos indicadores de confiança do consumidor e do comércio em 

janeiro aponta para a diminuição do ritmo de vendas no primeiro trimestre 

de 2021
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