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O comércio varejista na Bahia registra pelo terceiro mês consecutivo 
queda nas vendas. No mês de janeiro de 2021, o varejo no estado retraiu 
3,0% em relação a igual mês do ano passado. No cenário nacional, 
a variação nos negócios foi negativa em 0,3%. Na análise sazonal, o 
varejo baiano recuou 2,2% enquanto nessa mesma base de comparação 
as vendas no País retraíram em 0,2%. 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.

Pesquisa Mensal 
de Comércio

Em janeiro, vendas do varejo baiano recuam 3,0% 

Janeiro 2021

O resultado registrado para o comércio varejista baiano no primeiro 
mês do ano de 2021 reflete os efeitos do fim do auxílio emergencial e a 
segunda “onda” de contaminação pelo coronavírus. Essa observação se 
confirma nos dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas referente 
ao Índice de Confiança do Consumidor (ICC), que recuou em 2,7 
pontos em janeiro, passando para 75,8 pontos, menor valor desde junho 
de 2020 (71,1 pontos).

A incidência de novos casos de covid-19, levando à necessidade de 
adoção de medidas mais restritivas, e o lento processo de vacinação no 
País inibem uma retomada consistente da confiança dos consumidores. 
A preocupação com os rumos da atividade econômica os fez postergar 
o consumo, na expectativa de uma recuperação do mercado de trabalho.

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO VAREJO POR 
RAMO DE ATIVIDADE

Por atividade, em janeiro de 2021, os dados do comércio varejista do 
estado baiano, quando comparados aos de janeiro de 2020, revelam que 
dois dos oito segmentos que compõem o indicador do volume de vendas 
registraram comportamento positivo. Assim, o desempenho positivo 
nesse mês ficou por conta do segmento de Artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (12,8%), e Móveis 
e eletrodomésticos (7,5%). Nos demais segmentos, as variações foram 
negativas, são eles: Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-1,0%), 
Combustíveis e lubrificantes (-1,2%), Hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo (-6,5%), Equipamentos e materiais 
para escritório, informática e comunicação (-15,8%), Tecidos, vestuário 
e calçados (-20,4%) e Livros, jornais, revistas e papelaria (-60,7%). No 
que diz respeito aos subgrupos, verificam-se que registraram variações 

positivas as vendas de Móveis e Eletrodomésticos, com taxas de 11,2%, 
e 6,0%, respectivamente. Enquanto Hipermercados e supermercados 
registrou variação negativa de 3,8%.

Os segmentos de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos e Móveis e eletrodomésticos foram 
responsáveis por atenuar a intensidade do recuo nas vendas do varejo 
baiano em janeiro. O primeiro, teve seu negócio influenciado pelo efeito 
base já que em igual mês do ano passado a taxa foi negativa em 2,3%, a 
manutenção da demanda por produtos que elevem a imunidade, dado 
o aumento de casos de infecção provocada pela covid-19, e a deflação 
dos preços no item produto farmacêuticos. De acordo com os dados do 
IBGE, nos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021 o Índice Nacional 
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de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou variações negativas 
de 0,23% e 0,22%, respectivamente, em Salvador/BA. Para o segundo, 
observa-se que a atividade volta a apresentar comportamento positivo 
nas vendas. Nesse mês, o aquecimento nos negócios pode ser atribuído 
à desaceleração nos preços dos produtos no grupo Artigos de residência, 
que registrou no IPCA de janeiro a variação de 0,39%, 0,97 ponto 
percentual abaixo da taxa de dezembro (1,36%). No subgrupo Móveis e 
utensílios houve deflação dos preços, com queda de 0,29%.

Variação do volume de vendas no comércio varejista por atividade – Bahia – 2021

Atividade
Mensal (1)

Ano (2)
Acumulado 12 

meses (3)Nov. Dez. Jan.

Comércio Varejista -0,5 -6,7 -3,0 -3,0 -4,6

1 - Combustíveis e lubrificantes 3,0 1,5 -1,2 -1,2 -6,2

2 - Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo -16,3 -14,6 -6,5 -6,5 -3,6

2.1 - Hipermercados e supermercados -14,2 -13,4 -3,8 -3,8 -1,1

3 - Tecidos, vestuário e calçados 1,3 -9,4 -20,4 -20,4 -30,4

4 - Móveis e eletrodomésticos 16,8 -3,7 7,5 7,5 14,2

4.1 - Móveis 21,2 10,6 11,2 11,2 19,1

4.2 - Eletrodomésticos 15,3 -8,8 6,0 6,0 11,7

5 - Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria 9,3 9,8 12,8 12,8 4,2

6 - Equipamentos e material de escritório, informática e comunicação -23,7 -5,5 -15,8 -15,8 -24,0

7 - Livros, jornais, revistas e papelaria -44,1 -34,8 -60,7 -60,7 -48,8

8 - Outros artigos de uso pessoal e doméstico 14,9 -1,7 -1,0 -1,0 -9,0

Comércio Varejista Ampliado (4) -3,9 -4,6 -5,6 -5,6 -8,4

9 - Veículos, motos, partes e peças -13,5 -1,0 -14,5 -14,5 -25,3

10 - Material de construção -4,7 6,1 0,1 0,1 9,6

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.

Entretanto, o comportamento do setor na Bahia foi influenciado pelo 
desempenho de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo e Tecidos, vestuário e calçados. A primeira atividade é 
considerada essencial e exerceu o maior impacto negativo na formação 
da taxa global do comércio.  A segunda foi comprometida com a 
disseminação do coronavírus, dada a necessidade da realização das 
vendas ser concretizada de forma física.

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 
retração de 5,6% nas vendas em relação a igual mês do ano anterior. No 
acumulado dos últimos 12 meses, a variação foi negativa em 8,4%.

O segmento Veículos, motos, partes e peças registrou queda de 14,5% 
nas vendas em janeiro de 2021 em relação a igual mês do ano anterior. 
Atividade fortemente influenciada pelo crédito teve suas vendas 
comprometidas ao longo do ano de 2020, tendo apresentado seu último 
resultado positivo em janeiro (2,1%) do referido ano. As incertezas 
quanto ao comportamento da atividade econômica no País provocada 
pela covid – 19 e as ações das instituições financeiras em restringirem a 

liberação de crédito, dada a iminente elevação da taxa de inadimplência, 
são as razões encontradas para justificar o comportamento da atividade 
no período. Para a análise dos últimos 12 meses a taxa foi negativa em 
25,3%.

Em relação a Material de construção, as vendas no mês de janeiro se 
mantiveram estáveis, registrando a taxa positiva de 0,1% na comparação 
com o mesmo mês de 2020. Esse comportamento é atribuído a uma 
demanda reprimida, mas que, por conta do fim do auxílio emergencial, 
dá sinais de acomodação. Para o acumulado dos últimos 12 meses o 
crescimento foi de 9,6%.
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