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As vendas no comércio varejista baiano cresceram 0,6% em janeiro de 
2020, na comparação com igual mês do ano anterior. Enquanto o varejo 
nacional registrou a expansão no volume de negócios de 1,3%, em relação 
à mesma base de comparação. Na análise sazonal, o comércio varejista 
no estado baiano foi negativo em 6,9%. Esses dados foram apurados 
pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) – realizada em âmbito nacional – e 
analisados pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da 
Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento. 
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Vendas no varejo baiano crescem em janeiro 0,6%

Janeiro 2020

O tímido resultado registrado para o varejo baiano, nesse mês revela que 
o setor ainda não consolidou a sua trajetória de crescimento robusto, 
apesar da prática dos lojistas em realizar ações promocionais, visando 
impulsionar as vendas após o Natal. Os dados divulgados pela Fundação 
Getulio Vargas, referente ao Índice de Confiança do Consumidor (ICC), 
recuou em 1,2 pontos, em janeiro. Esse comportamento reflete uma 
piora da situação financeira na percepção dos consumidores de baixa 
renda, possivelmente em função da pressão nos preços de alimentos. 
De acordo com a SEI, em janeiro de 2020, dos sete grandes grupos 
que compõem o IPC/SEI, cinco registraram aumento. Dentre eles, o 
de Alimentos e Bebidas que apresentou variação positiva de 1,15%. 
Entretanto, com a recuperação do mercado de trabalho baiano, espera-
se que as vendas sejam aquecidas.

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO VAREJO POR 
RAMO DE ATIVIDADE

Por atividade, os dados do comércio varejista do estado baiano em 
janeiro de 2020, quando comparados aos de janeiro de 2019, revelam 
que quatro dos oito segmentos que compõem o indicador do volume 
de vendas, registraram comportamento positivo. Listados pelo grau de 
magnitude das taxas em ordem decrescente, destacaram-se Móveis e 
eletrodomésticos (10,4%), Combustíveis e lubrificantes (7,6%), Outros 
artigos de uso pessoal e doméstico (3,0%), e Tecidos, vestuário e calçados 
(0,8%). Nos demais segmentos, as variações foram negativas: Artigos 
farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (-2,8%), 

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 
(-4,5%), Livros, jornais, revistas e papelaria (-10,4%),  e Equipamentos 
e materiais para escritório, informática e comunicação (-11,6%). No 
que diz respeito aos subgrupos, verifica-se que registraram variações 
positivas Eletrodomésticos, e Móveis 13,9%, e 2,4% respectivamente, e 
Hipermercados e supermercados negativa de 5,7%.
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Volume de vendas do comércio varejista – Bahia – Jan. 2019-jan. 2020
Fonte: PMC/iBGe.
elaboração: Sei/CaC.
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(1) Variação mensal.
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Variação do volume de vendas no comércio varejista, por atividade – Bahia – 2020

Atividade
Mensal (1)

Ano (2)
Acumulado 12 

meses (3)Nov. Dez. Jan.

Comércio Varejista 3,2 7,4 0,6 0,6 2,2

1 - Combustíveis e lubrificantes 6,9 7,2 7,6 7,6 7,8

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

0,9 -1,7 -4,5 -4,5 -0,2

     2.1 - Hipermercados e supermercados 1,1 -1,4 -5,7 -5,7 -1,2

3 - Tecidos, vestuário e calçados 5,1 8,5 0,8 0,8 4,6

4 - Móveis e eletrodomésticos 26,0 50,8 10,4 10,4 9,5

     4.1 - Móveis 10,6 20,3 2,4 2,4 4,5

     4.2 - Eletrodomésticos 32,7 65,6 13,9 13,9 11,6

5 - Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de 
perfumaria

-0,7 -3,4 -2,8 -2,8 1,1

6 - Equipamentos e material de escritório, informática e 
comunicação

21,0 16,7 -11,6 -11,6 -14,6

7 - Livros, jornais, revistas e papelaria -21,6 -29,1 -10,4 -10,4 -42,2

8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico -10,7 7,2 3,0 3,0 1,9

Comércio Varejista Ampliado (4) 4,0 8,0 0,9 0,9 2,2

9 - Veículos, motos, partes e peças 3,6 8,0 2,1 2,1 2,6

10 - Material de construção 11,8 13,6 0,1 0,1 1,5

Fonte: iBGe/PMC.
(1) Compara a variação mensal do mês de referência com igual mês do ano anterior
(2) Compara a variação acumulada do período de referência com igual período do ano anterior
(3) Compara a variação acumuada nos últimos 12 meses em relação aos 12 meses anteriores
(4) o indicador do comércio varejista ampliado é composto pelos resultados das atividades numeradas de 1 a 10.

A mais importante influência positiva, em janeiro, veio do segmento 
Móveis e eletrodomésticos, seguida por Combustíveis e lubrificantes, e 
Outros artigos de uso pessoal e doméstico. 

A influência exercida por Móveis e eletrodomésticos pode ser explicada 
pela pratica dos consumidores em aguardar as promoções, realizadas 
pelos comerciantes em janeiro. O crescimento, registrado nesse mês, 
representa o quinto consecutivo, apresentado pelo segmento que vem 
tendo suas vendas influenciadas por incentivos como a liberação do 
FGTS e o crédito, devido à redução da taxa Selic. 

Combustíveis e lubrificantes foi o segundo de maior influência para as 
vendas no varejo baiano e registrou consecutivamente sua nona taxa 
positiva. Esse movimento se justifica pelo efeito base, pois em janeiro 
de 2019 a taxa foi negativa em 12,5%, dado ao aumento nos preços 
dos combustíveis para a Região Metropolitana de Salvador (RMS), 
praticados no referido ano.

A terceira contribuição significativa foi de Outros artigos de uso pessoal 
e doméstico. Esse ramo engloba diversos segmentos como lojas de 
departamento, ótica, joalheria, artigos esportivos, brinquedos, etc., que 
comercializam, principalmente, produtos de menor valor agregado. 
Assim como o segmento de Móveis e eletrodomésticos, essa atividade 
também é influenciada pela liberação do FGTS, o crédito mais acessível, 
e à redução da taxa Selic.

Em contrapartida, Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo, segmento de maior peso para o indicador de volume 
de vendas do comércio varejista, voltou a registrar recuo nas vendas. 
O resultado dessa atividade representou o maior impacto negativo na 
formação da taxa global do varejo na Bahia. 

COMPORTAMENTO DO COMÉRCIO VAREJISTA 
AMPLIADO

O comércio varejista ampliado, que inclui o varejo e mais as atividades 
de Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, apresentou 
crescimento nas vendas de 0,9%, em relação à igual mês do ano anterior. 
No acumulado dos últimos 12 meses, a variação ficou estável em 2,2%.

O segmento Veículos, motos, partes e peças teve crescimento de 2,1% 
nas vendas em janeiro de 2020, em relação à igual mês do ano 
anterior. O aquecimento dos negócios, nesse mês pode ser atribuído 
à fraca base de comparação e à melhoria na concessão de crédito para 
pessoa física. Para a análise dos últimos 12 meses, a taxa positiva é 
de 2,6%.

Em relação ao segmento Material de construção, as vendas no mês 
de janeiro foram positivas em 0,1%, na comparação com o mesmo 
mês de 2019. A estabilidade nas vendas reflete o efeito base, já 
que em igual mês do ano passado a variação no volume de vendas 
dessa atividade foi negativa em 9,4%, e o recuo da confiança do 
consumidor. Esse comportamento resultou para o acumulado dos 
últimos 12 meses, a taxa de crescimento de 1,5%. 


