1. Cenário Nacional
Apesar de possuir uma métrica diferente o IBC-BR, índice produzido pelo
Banco Central e que mede o nível de desempenho da atividade econômica, é
considerado uma prévia do PIB (Produto
Interno Bruto). No mês de agosto, ajustado ao período, fechou com o pior desempenho dos últimos 15 meses apontando para uma retração na ordem de
0,91% na comparação com julho/2016
(gráfico 1). Já em comparação com igual
mês de 2015 a redução foi de 2,72% conforme o gráfico 2. Isso indica a continuidade do processo recessivo da economia

e fortalece a previsão da economia brasileira fechar o ano com PIB negativo
acima dos três pontos percentuais.
No acumulado dos últimos 12 meses o IBC-BR registra uma queda de
5,48% na atividade econômica, registrando apenas os primeiros 8 meses do
ano têm-se uma queda de 4,98%.
Mantem-se, contudo, a previsão de
retomada do crescimento do PIB para
2017 em torno de 1,3%
.

Gráfico 1- Brasil: IBC-BR de ago/15 a ago/16 (Var. % em relação ao mês anterior)

-0,10

-0,12
-0,32

-0,18
-0,46

-0,47

-0,71

-0,79

-0,89

ago/16

0,27

0,17

0,05

jul/16

jun/16

mai/16

abr/16

mar/16

fev/16

Linha de Tendência

jan/16

dez/15

nov/15

out/15

set/15

ago/15

Brasil

-0,91

Fonte: IBGE – Elaboração Capta Consultores
Gráfico 1- IBC- BR - Jan/16 a Jul/16- var % comparada ao mesmo mês do ano anterior
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O quadro inflacionário persiste na
economia brasileira, apesar de flutuações
nos níveis inflacionários na análise por
seguimento do varejo, em comparação a
julho os níveis gerais não apresentam
grandes variações permanecendo em patamares elevados (gráfico 3).

O fenômeno da manutenção de patamares elevados de inflação, favorece o
processo de corrosão da renda das famílias brasileiras, o que acaba por afetar o
consumo das famílias e por consequência influencia negativamente os níveis da
atividade econômica, o que por sua vez
repercute no processo de redução dos níveis de emprego no setor, reiniciando um
ciclo vicioso.

Importante destacar os níveis atingidos pelo setor de alimentação
(16,15%) no Brasil, sendo o setor onde
foram registrados os maiores níveis inflacionários do varejo no mês de setembro/2016

Gráfico 2- Recife e Brasil: IPCA - setembro/16 (Var.% acumulado em 12 meses)
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2. Cenário do Comércio Varejista

O Cenário do comercio varejista
a nível nacional, infelizmente não sofreu
grandes alterações, a sequência de resultados negativos permanece no mês de
agosto, como pode ser observado no gráfico 4. Estes resultados continuam sendo

reflexo dos atuais níveis da atividade
econômica que continuam em queda. Ao
estratificar-se por setor permanece a situação do mês de julho/2016 quando o
setor de comercio varejista apontava o
pior desempenho se comparado com os
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setores de serviços e turismo, este último
em melhor situação entre os analisados.

pelo varejo e serviços pernambucanos
são ainda mais agudos, tendo o setor do
comercio varejista recuado 11,2% e o de
serviços 8,5% nos volumes comercializados nos últimos 12 meses, outro ponto
de destaque é o setor de Turismo em Pernambuco que em julho/2016 havia apresentado um resultado positivo, agora em
agosto volta a cair e fecha com um resultado de queda de 0,3%

Conforme pode ser observado
abaixo, o comercio varejista registrou
um recuo de 6,7% no total do volume comercializado, enquanto os setores de serviços e turismo registraram recuos de 5%
e 2,4% respectivamente.
Ao remetermos a análise para o
estado de Pernambuco, gráfico 5, podese observar que os resultados obtidos

.

Gráfico 4- Brasil: Volume de vendas do Varejo, Serviços e Turismo (var. % acumulada em 12 meses).
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Gráfico 5 - Pernambuco: Volume de vendas do Varejo, Serviços e Turismo (var. % acumulada em 12 meses).
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O desempenho negativo registrado pelo varejo pernambucano, que
como visto anteriormente é ainda mais
intenso que os níveis nacionais, guardam
na verdade um comportamento semelhante entre si, ou seja, apesar de Pernambuco registrar perdas maiores nos
volumes comercializados proporcionalmente ao registrado a níveis nacionais, o

comportamento do mercado pernambucano segue a tendência do resto do comércio varejista do Brasil, conforme fica
evidenciado no gráfico 6. O mesmo comportamento é registrado no setor de serviços ao compararmos os números do
mercado pernambucano com o nacional,
gráfico 7.

Gráfico 6 - Brasil, Pernambuco: variação acumulada em 12 meses do volume de vendas do varejo, em % - Ago/2015
a Ago/2016 (Base: 12 meses imediatamente anteriores)
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Gráfico 3 - Brasil, Pernambuco: variação acumulada em 12 meses do volume de serviços, em % - ago/2015 a ago/2016
(Base: 12 meses imediatamente anteriores)
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Apenas como fator de comparação, ainda na perspectiva da análise da
performance dos números de pernambucanos com relação aos nacionais, no que
tange os níveis da produção física do setor industrial acumulada nos últimos 12
meses pode-se observar que o ano de

2016 tem sido particularmente complicado para o setor, apresentado ao final de
agosto valores de perda superiores aos
registrados a nível nacional proporcionalmente, como pode ser observado no
gráfico 8.

Gráfico 8 - Brasil, Pernambuco: variação % acumulada em 12 meses da Produção Física Industrial - Ago/2015 a
Ago/2016 (Base: 12 meses imediatamente anteriores)
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Na análise comparativa da variação no volume de vendas do mês de
agosto de 2016 em comparação a igual
mês no ano de 2015, pode-se observar
que excetuando-se os estados de Alagoas
e da Paraiba, todos os demais estados
nordestinos tiveram desempenho inferior
à média nacional. Enquanto a nível nacional o varejo recuou em 5,5% seu volume de vendas no mês de agosto/2016
em comparação a gosto/2015, Pernambuco, por exemplo, recuou 10,1% chegando a quase o dobro da média nacional
em igual período. Como pode ser observado no gráfico 9, o estado da Bahia

apresenta a maior variação negativa registrada no período. Ao incluir-se na
análise o varejo ampliado, ou seja, incluindo os setores de “Veículos, motocicletas, partes e peças” e o seguimento de
“Material de construção”, o quadro em
geral não se altera significativamente a
nível de nordeste os resultados continuam mais agravados do que no quadro
nacional, contudo nesta análise a pior
performance, ou seja, o maior registro de
perda de volumes de vendas no mês de
agosto/2016 em comparação a agosto
/2015 passa a ser de Pernambuco com
um recuo de 11,5% no volume comercializado (gráfico 10).

5

Gráfico 9 - Brasil, Nordeste: Comércio Varejista Simples - Agosto/2016 - (Var. % mensal igual mês do ano anterior)
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Fonte: IBGE – Elaboração Capta Consultores

Gráfico 10 - Brasil, Nordeste: Comércio Varejista Ampliado - Julho/2016 - (Var. % mensal igual mês do ano anterior)

0
Brasil

PE

PB

RN

MA

PI

-7

-7,6

-7,7

CE

AL
-1,2

SE

-8

BA

-9

-9,3
-11

-11,5

Fonte: IBGE – Elaboração Capta Consultores

A análise por seguimento do varejo busca identificar quais setores tiveram maior impacto no resultado do desempenho do varejo pernambucano, e de
forma similar buscar uma base comparativa com o desempenho setorial no varejo nacional. Neste sentido pode-se observar que apenas nos setores de “Livros,
Jornais e Papelaria”, “Outros artigos de
uso pessoal e doméstico”, “Artigos farmacêuticos, médicos e ortopédicos” e
“Combustíveis e lubrificantes” Pernam-

buco obteve um resultado superior ao nacional, ou seja, as perdas registradas nos
volumes comercializados foram inferiores as registradas na média nacional, com
destaque ao setor de “Artigos farmacêuticos, médicos e ortopédicos” que tiveram variação positiva no acumulado do
ano. Por outro lado, o seguimento que
tem sofrido o maior impacto negativo é
o de Eletrodomésticos com uma perda
acumulada no volume comercializado
neste ano de 31,7% (gráfico 11).
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Gráfico 11 - Variação do volume de vendas do comércio varejista por seguimento ago/2016 – Variação acumulada no
ano (base: igual período do ano anterior)
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Estratificando agora o setor de
serviços, para que de forma similar
possa-se identificar quais os seguimentos foram mais impactados pelos resultados apresentados anteriormente, e ainda
através desta estratificação, possa ser
identificado alguma similaridade com os
resultados nacionais, passa-se a analisar
o gráfico 12, este gráfico registra a variação nos volumes comercializados acumulado no ano no setor de serviço, a partir desta análise é possível constatar que

apenas nos seguimentos de “Serviços
prestados a família” e “Transportes, serviços auxiliares ao transportes e correios” Pernambuco obteve perdas menores as registradas a nível nacional. Já o
segmento de “Serviços profissionais, administrativos e complementares” sofreu
as piores perdas registrando no acumulado do ano uma queda de 20,3% no volume comercializado, índice bem superior ao registrado a nível nacional que é
de 6% (gráfico 12).
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Gráfico 12 - Brasil, Pernambuco: Variação acumulada no ano do volume de serviços por seguimento em percentual
(Mês de Ago/16 - base: Ago/15)
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Com relação aos níveis de emprego do setor, apesar do resultado acumulado ainda ser negativo, houve no mês
de setembro ligeira recomposição de vagas de trabalho, fechando o mês de se-

tembro com um saldo ligeiramente positivo no quadro pernambucano e nacional,
rompendo com uma trajetória registrada
neste ano de 2016 de agravamento do desemprego no setor varejista.

Gráfico 5- Saldo de Geração de Empregos Pernambuco
Setor do Comércio Varejista

Gráfico 4 - Saldo de Geração de Empregos Brasil Setor
do Comércio Varejista
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3. Análise dos Níveis de Confiança para o Varejo e Consumidores

mercado de trabalho, e pela queda da
renda real das famílias, os consumidores
parecem acreditar que o pior da crise
econômica já passou, em uma tendência
de queda de juros e do processo inflacionário, e por consequência em uma recomposição do poder de compra das famílias. Ainda na análise do gráfico 15
pode-se observar que o nível de satisfação com a situação atual (ISA-ICC) cresceu 0,8 pontos, isto corrobora a percepção de que o pior da crise já passou, contudo a grande distância entre este índice
e o que mede a expectativa futura (IEICC) aponta para uma grande diferença
entre como as famílias se encontram atualmente e em que condições elas esperam estar no futuro próximo, demonstrando haver por parte das famílias uma
grande expectativa em uma retomada da
economia nacional.

O índice de confiança do consumidor (ICC) produzido da Fundação Getúlio Vargas possui importante correlação com os padrões de consumo, isto
porque, consumidores mais confiantes
com relação sua situação econômica, somado a outros fatores a exemplo do nível
de renda, tem tendência a assumir padrões de comportamento mais propensos
a consumir. No ano de 2015 este índice
apresentou os piores resultados de sua
série histórica, contudo neste ano de
2016 vem se recompondo gradativamente, agora em outubro o ICC apresenta sua sexta alta consecutiva e atingindo 82,4 pontos o maior nível desde
dezembro de 2014. Como pode ser observado no gráfico 15, o maior responsável pelo crescimento do ICC está nas expectativas futuras dos consumidores o
(IE-ICC), ou seja, apesar dos números
difíceis apresentados atualmente pelo

Gráfico 65 - Índice de confiança do Consumidor dessazonalizado (ICC) outubro/2016
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Em relação ao índice de confiança do comércio (ICOM), após a queda registrada
em setembro, o índice cresce em outubro
em 1,5 pontos, a pesar deste recente aumento o ICOM permanece em níveis baixos, isso se deve principalmente pelo desempenho do setor que registra consecutivas perdas nos volumes comercializados, embora em níveis decrescentes.

O índice de confiança continua sendo
alavancado pelas expectativas dos empresários, que neste mês de outubro reduziu-se em 2 pontos, isto indica que
apesar de otimistas com relação ao futuro, os comerciantes têm dúvidas com
relação ao ritmo da recuperação da economia e do poder de compras das famílias.
.

Gráfico 7 - Índice de Confiança do Comércio - série dessazonalizado (ICOM)
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4. Conclusões
Quanto a economia nacional, os números
aqui apresentados indicam para uma fragilidade no processo de recuperação da economia, percebíveis pelas variações nos níveis
do IBC-BR.

Com relação ao varejo, permanece um quadro recessivo a nível nacional, experimentado de forma ainda mais aguda no estado
de Pernambuco, contudo este quadro de
maior gravidade é compartilhado também
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pela maioria dos outros estados no nordeste brasileiro. Outra constatação é que,
de forma geral, o setor tem sentido uma diminuição no agravamento da situação já
que as perdas registradas nos volumes de
vendas têm se tornado mais suaves.

de acordo com esta metodologia acreditam
que as medidas tomadas na economia devem repercutir de forma positiva nos níveis
de renda das famílias e consequentemente
aumento no seu do poder de compra. Já os
índices apurados junto aos empresários do
comércio, apesar de apresentar elevação
neste mês de outubro demonstram uma
maior incerteza quanto a velocidade dessa
retomada da economia e do poder de compra dos consumidores, isto fica demonstrado pela queda de 2 pontos nos níveis da
expectativa dos comerciantes.

Dentro dos seguimentos do varejo o de Eletrodomésticos registram as maiores perdas
no volume comercializado acumulado no
ano (31,7%).
Na comparação entre os setores do comercio varejista, serviços e turismo, este último
obteve melhor desempenho, por outro lado
o setor do comércio varejista apresenta as
maiores perdas.

Em uma última análise é possível afirmar
que de acordo com a métrica desenvolvida
pela FGV para a construção do índice de
confiança do consumidor e do índice de
confiança do comércio, ambos estão, no
presente momento, sofrendo maiores influências nas expectativas futuras, demonstrando um quadro geral de aparente otimismo, quanto a melhora do cenário econômico atual para os próximos seis meses.

O cenário atual que convive com incertezas
no quadro econômico e um histórico de dificuldades enfrentadas ao longo dos últimos
meses, não foram suficientes para abalar o
nível de confiança dos consumidores, medido pela FGV, que pelo sexto mês consecutivo elevou-se, importante notar que este
crescimento se deu em grande parte pelas
expectativas futuras dos consumidores, que
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