
 
 
 

DIEESE – Subseção APCEF/SP 
Informe semanal – nº 139 – 13 de outubro de 2017.  
 
Comércio varejista está em queda constante.  
Pesquisa do IBGE divulgada em outubro de 2017, base de agosto, registra queda no volume de 
vendas (variação real, descontada a inflação) no comércio varejista. No acumulado em doze meses, 
variaram positivamente apenas os grupos Tecidos, Vestuário e Calçados; Móveis e Eletrodomésticos; 
Materiais de Construção. Os demais ficaram abaixo de zero. Embora se anuncie que a queda da 
inflação dê fôlego ao consumo, ao que parece não há anúncio que dê fôlego a milhões de 
desempregados. 
 
Tabela 1 – Variação anual do volume de vendas, base agosto de 2017 

Comércio varejista -1,60%
Combustíveis e lubrificantes -4,80%
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo

-1,30%

Hipermercados e supermercados -1,30%
Tecidos, vestuário e calçados 0,30%
Móveis e eletrodomésticos 0,80%
Móveis -8,80%
Eletrodomésticos 1,10%
Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos

-1,50%

Livros, jornais, revistas e papelaria -7,30%
Equipamentos e materiais para escritório, informática e 
comunicação

-2,80%

Outros artigos de uso pessoal e doméstico -1,70%
Veículos, motocicletas, partes e peças -5,10%
Materiais de construção 1,50%

Fonte: IBGE
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo
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Atividades volume de vendas - 
agosto de 2017 (*)

(*) Variação acumulada de 12 meses. Base: 12 meses imediatamente anteriores 
aos 12 últimos meses.

 
 
Desemprego e comércio 
Eleva-se o desemprego, caem as vendas. Comparando-se números de agosto de cada ano desde 
2012, observa-se que quando se acentua a taxa de desocupação, no caso 2015, se inicia a perda real 
em vendas no comércio varejista ampliado. Naturalmente, o desemprego não é única razão e a 
comparação revela apenas taxas correlatas e tendências. De toda forma, mesmo a perda menos 



 
 
 

acentuada no comércio em agosto de 2017, que é atribuída ao processo de desinflação, ocorre 
quando o porcentual de desocupados variou 0,8 ponto porcentual, diferentemente do período 
anterior, com a desocupação crescendo de 8,7% a 11,8%, isto é, 3,1 pontos. 
 
Gráfico 1 – Taxa de desocupação PNAD-Contínua e variação anual no volume de vendas do comércio 
varejista ampliado – agosto de cada ano indicado 

7,3%

7,1% 6,9%
8,7%

11,8% 12,6%

7,8%

5,1%
3,7%

-1,5%

-6,7%

-1,6%

A G O / 1 2 A G O / 1 3 A G O / 1 4 A G O / 1 5 A G O / 1 6 A G O / 1 7

Desocupação Comércio

  
Fonte: IBGE 
Elaboração: DIEESE Subseção APCEF São Paulo 
 
Serviços também caem 
Não é apenas o comércio varejista que padece. O setor de serviços encolheu, em termos reais, 1% 
em agosto na comparação com julho de 2017. Em 12 meses, a queda foi de 4,5%.  Entre as perdas 
mais elevadas, grupos de Serviços técnico-profissionais (-14,6%), transporte aéreo (-11,5%), 
atividades turísticas (-5%).  
 
Gráfico 2 – variação do setor de serviços (valor real) – períodos indicados 
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