
Informativo para a Mídia

Vendas no varejo crescem 1,7% em maio

O IBGE divulgou hoje (07/07) os resultados de maio da Pesquisa Mensal de Comércio. Na série com ajuste
sazonal,  o  volume de  vendas  no comércio  varejista  em Sergipe  teve  alta  de  1,7% frente  a  abril.  Na
comparação mensal, o confronto entre maio de 2021 e maio de 2021 indica um avanço de 9,9%. Para o
acumulado  do  ano,  a  alta  de  3,8%  representa  o  melhor  resultado  desde  julho  de  2015.  Já  para  o
acumulado dos últimos 12 meses, a variação de 2,2% é a maior desde agosto de 2015. 

Período
Varejo Varejo Ampliado

Volume de vendas Receita nominal Volume de vendas Receita nominal

Maio / Abril* 1,7% 1,5% -4,9% -1,7%

Maio 2021 / Maio 2020 9,9% 24,4% 21,9% 34,8%

Acumulado 2021 3,8% 15,4% 17,6% 27,2%

Acumulado 12 meses 2,2% 10,0% 9,3% 16,1%

*Série COM ajuste sazonal

No varejo ampliado, porém, houve queda na série com ajuste sazonal (-4,9% na comparação entre maio e
abril). O varejo ampliado inclui, além do varejo, a venda de veículos, motocicletas, partes e peças e de
materiais de construção. Na comparação com maio de 2020, o varejo ampliado registrou alta de 21,9%. No
ano, o índice acumula alta de 17,6%. Já nos últimos 12 meses, o indicador registra 9,3% de aumento. 

Nacionalmente, houve aumento de 1,4% na série com ajuste sazonal (maio frente a abril). O aumento foi
acompanhado de taxas positivas em sete das oito atividades pesquisadas: Tecidos, vestuário e calçados
(16,8%), Combustíveis e lubrificantes (6,9%), Outros artigos de uso pessoal  e doméstico (6,7%), Livros,
jornais, revistas e papelaria (1,4%), Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação
(3,3%), Hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,0%) e Móveis e eletrodomésticos
(0,6%). A única atividade com recuo frente a abril foi a de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de
perfumaria e cosméticos (-1,4%).
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Informativo para a Mídia

Vendas crescem em 26 unidades da Federação em relação a abril

De abril para maio de 2021, na série com ajuste sazonal, a taxa média nacional de vendas do comércio
varejista mostrou aumento de 1,4%, com predomínio de resultados positivos em 26 das 27 unidades da
Federação, com destaque para: Amapá (23,3%), Ceará (9,4%) e Minas Gerais (9,2%). O único estado com
resultado no campo negativo foi Goiás (-0,3%).

Para a mesma comparação, no comércio varejista ampliado, o aumento foi de 3,8%, com predomínio de
resultados positivos em 24 das 27 unidades da Federação,  com destaque para: Amapá (21,6%), Minas
Gerais (8,6%) e Distrito Federal  (6,9%).  Por outro lado,  pressionando negativamente,  temos Sergipe (-
4,9%), Ceará (-1,0%) e Tocantins (-0,3%).

Frente a maio de 2020, as vendas do comércio varejista subiram 16,0%, com resultados positivos em 26
das 27 unidades da Federação, com destaque para: Amapá (92,0%), Piauí (44,6%) e Pará (43,4%). Pressão
negativa apenas do Tocantins (-2,7%). Já no comércio varejista ampliado, o aumento de 26,2% foi seguido
pelas 27 UFs, com destaque para Amapá (105,3%), Piauí (62,4%) e Pará (57,5%).
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