
Em julho, as vendas reais do autosserviço 

apresentaram alta de 4,21% na comparação 

com o mês de junho e queda de -0,50% em 

relação ao mesmo mês do ano de 2016, de 

acordo com o Índice Nacional de Vendas, 

apurado pela Associação Brasileira de 

Supermercados (Abras). 

No resultado acumulado do ano, as vendas 

apresentaram crescimento de 0,73% na com-

paração com o mesmo período do ano anterior. 

Os índices já estão deflacionados pelo IPCA do 

IBGE. 

Em valores nominais, as vendas do setor 

apresentaram alta de 4,46% em relação ao mês 

anterior e, quando comparadas a julho do ano 

passado, alta de 2,22%. No acumulado do ano 

o setor acumula alta de 4,80%.   

 

 
Variações 

Período de 
análise – 07/17 

Variação 
Nominal 

Variação 
Real* 
(IPCA/ 
IBGE) 

Jul/17 x Jun/17    4,46% 4,21% 

Jul/17 x Jul/16    2,22%  -0,50% 

Acumulado/ano      4,80%  0,73% 
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“As vendas do setor supermercadista têm apresentado 

crescimento moderado em 2017. O ritmo da recuperação da 

economia ainda é lento, a taxa de desemprego, embora esteja 

em queda, ainda atinge mais de 13 milhões de brasileiros 

economicamente ativos, o que contribui para o atual cenário. 

Apesar de pequena retração no acumulado do ano (que até 

julho registrava 0,95%), para os próximos meses acreditamos em 

um resultado superior ao acumulado até o momento”, destaca 

do presidente da ABRAS, João Sanzovo Neto. 
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De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados, o estoque de emprego formal no Brasil 

apresentou expansão em Julho de 2017. O crescimento 

foi de 35.900 postos de trabalho. Esse resultado decorreu 

de 1.167.770 admissões e de 1.131.870 desligamentos. No 

acumulado do ano, houve crescimento de 112.580 postos 

de trabalho, representando expansão de 0,29% em 

relação ao estoque de dezembro de 2016. Nos últimos 12 

meses, verificou-se uma redução de -618.688 postos de  

O setor da Indústria de Transformação foi o grande 
destaque do mês de julho/2017. Registrou saldo positivo de 
empregos da ordem de 12.594 postos.  

O setor do Comércio foi o segundo destaque de julho/2017. 
Registrou crescimento do emprego celetista, com saldo 
positivo de +10.156 postos de trabalho. Esse resultado foi 
impulsionado tanto pelo subsetor do Comércio Varejista 
(com saldo positivo de 7.685 postos) como pelo subsetor do 
Comércio Atacadista (+2.471 empregos). 

 

 

 

 

IPCA-15 tem alta de 0,35%  

em agosto 

 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo          

( IPCA) do mês de julho ficou em 0,24%, enquanto havia 

apresentado variação de -0,23% em junho. Com isso, o 

acumulado no ano foi de 1,43%, bem menos do que os 

4,96% registrados em igual período do ano passado. Em 

relação aos últimos 12 meses o índice foi para 2,71%, 

menor acumulado em 12 meses desde fevereiro de 1999, 

quando foi registrado 2,24%. Em julho de 2016, o índice 

havia registrado variação de 0,52%. 

Caged registra criação de 35.900 postos de trabalho em julho 

 

mês para o outro e do etanol, que subiu 5,36%. Além 
disso, foi apropriada parcela ainda não incorporada 
relativa ao reajuste de 16,61% nas passagens dos ônibus 
intermunicipais da Região Metropolitana de Belém 
(6,63%), em vigor desde 7 de abril. Pelo lado das 
quedas, as passagens aéreas apresentaram recuo de 
15%. 

No lado das quedas, o grupo Alimentação e Bebidas, 
que tem participação de 25% na despesa das famílias, 
apresentou variação de -0,65%, exercendo o mais 
intenso impacto negativo, de -0,16 p.p. Este é o terceiro 
mês consecutivo que o grupo apresenta variação 
negativa na média geral de preços.  

Os alimentos comprados para consumo em casa  
ficaram 1,17% mais baratos. O preço da maioria dos 
produtos ficou mais baixo de julho para agosto, com 
destaque para o feijão carioca (-13,89%), a batata-
inglesa (-13,06%), o leite longa vida (-3,86%), as frutas        
(-2,43%) e as carnes (-1,37%). A cebola e o tomate  
sobressaíram no lado das altas, com 14,28% e 14,03%, 
respectivamente. 

 

 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 

(IPCA-15) teve variação de 0,35% em agosto, o segundo 

maior resultado do ano, ficando atrás apenas do mês de 

fevereiro (0,54%), e bem acima da taxa de -0,18% de 

julho. Desse modo, o resultado no ano foi para 1,79%, 

menor variação acumulada até agosto desde a 

implantação do Plano Real. Em igual período do ano 

anterior, o resultado havia sido de 5,66%. Considerando os 

últimos 12 meses, o índice desceu para 2,68%, resultado 

inferior aos 2,78% registrados nos 12 meses imediatamente 

anteriores, constituindo a menor variação acumulada em 

períodos de 12 meses desde março de 1999 (2,64%). Em 

agosto de 2016, a taxa foi 0,45%.  

Os grupos Transportes (1,35%) e Habitação (1,01%) 

apresentaram os maiores impactos no índice do mês: 0,24 

ponto percentual (p.p.) e 0,15 p.p., respectivamente. 

Os combustíveis(5,96%), que fazem parte do 

grupo Transportes, representaram a maior contribuição 

individual no mês (0,28 p.p.). Isso devido ao preço 

da gasolina, que ficou, em média, 6,43% mais caro de um 

mês para o outro 

Habitação e transportes pressionaram o resultado do mês 

de trabalho, correspondente à retração de -1,58% 

no contingente de empregados celetistas do País.  

Em termos setoriais, os dados mostram que cinco 

dos oito setores de atividade econômica 

apresentaram crescimento no nível de emprego. 

Destacaram-se, pela ordem, Indústria de 

Transformação (+12.594 postos), Comércio (+10.156 

postos), Serviços (+7.714 postos), Agropecuária 

(+7.055 postos) e Construção Civil (+724 postos). 

Apresentaram saldos negativos os setores dos 

Serviços Industriais de Utilidade Pública (-1.125 

postos), Administração Pública (-994 postos) e 

Extrativa Mineral (-224 postos).  

 xxxxxxxx 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

No acumulado do ano de 2017, a 

cesta abrasmercado apresenta 

retração de -5,43%. Os produtos 

que mais pressionaram a inflação 

no período foram, pela ordem: 1) o 

tomate, com 25,6%, 2) a cebola, 

com 20,4%, 3) o xampu, com 

19,0%. Do outro lado, os produtos 

com as maiores quedas foram a 

batata, com -22,7%, seguida pelo 

feijão, 21,5%, o arroz, -16,2%, e a 

água sanitária, -10,8%. 

No resultado acumulado de 12 

meses, os produtos que mais 

pressionaram a inflação na cesta 

Abrasmercado foram o xampu, 

24,9%, o tomate, 20,9%, o café 

torrado e moído, 16,7%. Na outra 

ponta, os produtos com as maiores 

quedas no acumulado no ano 

foram, pela ordem: a batata         

(-56,4%), o feijão (-44,4%) e o leite 

longa vida (-28,2%). 

 

Em julho, o Abrasmercado, cesta de 

35 produtos de largo consumo 

pesquisada pela GfK em mais de 900 

estabelecimentos de autosserviço 

espalhados por todo o País, 

apresentou queda de -1,64% em 

relação a junho. 

Na comparação com o mesmo mês 

do ano anterior, o indicador 

Abrasmercado apresentou queda de 

-6,25%, passando de R$ 487,34 para 

R$ 456,86.  

Em julho de 2016, o Abrasmercado 

assinalava uma alta de 2,96%, em 

relação ao mês anterior, e 

acumulava alta de 17,60% na 

comparação com julho de 2015. 

Maiores variações no mês 

Os produtos com as maiores altas em 

julho, na comparação com o mês 

anterior, foram: cebola, com 28,02%, 

tomate, com 24,24%, e o sabão em 

pó, com 1,89%. 

A cebola obteve alta nos preços em 

quatro das regiões, sendo que a 

maior foi registrada na Região 

Nordeste, onde variou 39,42%. O 

tomate teve a sua maior alta, de 

32,47%, na Região Centro-Oeste. O 

sabão em pó apresentou variação 

de 5,17% na Região Sul. 

Já os produtos com as maiores 

quedas foram a batata, -24,11%; o 

feijão, -5,81%; e o arroz, -5,60%.  

A batata caiu em todas as  regiões; a 

maior queda foi na Região Sul,             

-35,20%; o feijão teve sua maior 

queda, de -12,96% na Região      

Centro-Oeste e o arroz obteve 

queda de 19,57% na Região Norte. 

 

 

 

 

Abrasmercado apresenta queda de -5,43 no acumulado do ano 
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Abrasmercado registra queda    
de -6,25% em 12 meses 

 

Abrasmercado 

Período Valor em R$ 

Julho/16 R$ 487,34 

Julho/17 R$ 456,86 

Var. (%) 
Mês x mesmo mês do ano anterior 

            -6,25 

 

Abrasmercado 

Período Valor em R$ 

Junho/17 R$ 464,47 

Julho/17 R$ 456,86 

Var. (%) Mês x Mês Anterior 

-1,64 

 
Maiores quedas  

(Mês x Mês anterior - %) 

Batata -24,11 

Feijão -5,81 

Arroz -5,60 

Açúcar -5,07 

 

Maiores altas  
(Mês x Mês anterior - %) 

Cebola 28,02 

Tomate 24,24 

Sabão em pó 1,89 

Sal 0,64 

 

Comparativo Abrasmercado x IPCA Abrasmercado IPCA 

Variação Mensal (Jul/17 versus Jun/17)                 -1,64% 0,24% 
Acumulado no Ano (Jan/17 a Jul/17) -5,43% 1,43% 
Variação 12 meses  (Jul/17 versus Jul/16) -6,25% 2,71% 

 



  

R$ 504,92 

R$ 439,18 

R$ 423,02 

R$ 495,35 

R$ 412,79 

Em julho, a cesta da Região Sul continuou  
a  ser a mais cara do País, com variação 
de -1,83%, atingindo o valor de R$ 504,92. 
Na região, os produtos que apresentaram 
maiores quedas de preços foram a batata 
(-35,20%) e a carne traseiro (5,41%). 

A segunda cesta mais cara do País é a da 
Região Norte, com valor de R$ 505,33, 
oscilação de -1,97% no mês. Na região, os 
produtos que apresentaram maiores 
quedas de preços foram também o arroz    
(-19,57%) e a batata (14,74%). 

A Região Nordeste apresentou variação 
de -0,75% na relação de um mês para o 
outro. Na região, os produtos que 
apresentaram maiores altas de preços 
foram a batata (-16,92%), e o extrato de 
tomate (-9,03%). 

 

 

 

 

 

A Região Sudeste registrou queda 

de -2,13%, atingindo o valor de             

R$ 439,18. A maior queda da 

região foi verificada na batata       

(-24,08%) e  o feijão (-7,34%). 

A Região Centro-Oeste apresentou 

queda de -1,31% na relação de um 

mês para o outro, com destaque 

para a queda no preço da batata 

(-20,34%). A cesta regional ficou em 

R$ 423,02. 

Em julho, Brasília continuou a ter a 

cesta mais cara do País, com o 

valor de R$ 526,09, e variação de       

-2,24% no mês. Destaque para a 

queda da batata (-21,59%). 

Curitiba apresentou, entre 

capitais e municípios, a maior 

queda nos preços do País, com 

variação de -4,47%, atingindo o 

valor de R$ 493,19. Destaque 

para a queda da batata           

(-33,60%), e da carne traseiro      

(-11,44%). 

Na Grande São Paulo, a cesta 

apresentou, em junho, variação 

de -2,25%, atingindo o valor de    

R$ 463,99. Os produtos que 

apresentaram queda nos 

preços foram a batata               

(-29,14%), o feijão (-7,84%) e o 

desinfetante (-6,90%).  

 

Região Sudeste registrou a maior queda no mês: -2,13%  

Curitiba tem queda de  -4,47% em julho  
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Fonte: GfK 
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IBGE: comércio registra queda  de -0,1% no acumulado de 2017 

 

Em junho de 2017, o comércio varejista nacional mostrou 
avanço de 1,2% no volume de vendas e de 0,8% na 
receita nominal, ambos frente ao mês imediatamente 
anterior (série livre de influências sazonais), resultados que 
registram, respectivamente, sequência de três taxas 
positivas consecutivas nessa comparação. Com isso, o 
indicador de média móvel trimestral, relativamente estável 
nos últimos dois meses, tanto para o volume quanto para 
as vendas nominais, registra variações de 0,8% e de 1,2%.  

Na série sem ajuste sazonal, no confronto com igual mês 
do ano anterior, o total do varejo apontou expansão de 
3% em junho de 2017, terceiro resultado positivo 
consecutivo nessa comparação, porém mais intenso do 
que o verificado em maio (2,6%) e abril (1,7%). No índice 
acumulado para os seis primeiros meses de 2017, o varejo 
registrou variação de -0,1% para o volume de vendas, 
ficando próximo à estabilidade frente a igual semestre de 
2016. A taxa anualizada, indicador acumulado nos últimos 
12 meses, com recuo de 3%, prosseguiu com redução no 
ritmo de queda, iniciada em outubro de 2016 (-6,8%).  

Na passagem de maio para junho de 2017, o volume 

do comércio varejista mostrou expansão de 1,2%, com 

predomínio de taxas positivas alcançando seis das oito 

atividades pesquisadas. Os principais destaques 

positivos foram assinalados pelos setores de móveis e 

eletrodomésticos (2,2%); tecidos, vestuário e calçados 

(5,4%); outros artigos de uso pessoal e doméstico (2,7%). 

Ainda com contribuição positiva, encontram-se: 

combustíveis e lubrificantes (1,2%); artigos 

farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e 

cosméticos (1,5%);  livros, jornais, revistas e papelaria 

(4,5%). Por outro lado, pressionando negativamente a 

média global do varejo, destacam-se, principalmente, 

hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 

bebidas e fumo, com recuo de 0,4% após avanço de 

1,1% registrado em maio; seguido por equipamentos e 

material para escritório, informática e comunicação       

(-2,6%). Para essa mesma comparação, o comércio 

varejista ampliado avançou 2,5% frente a maio de 2017, 

com veículos e motos, partes e peças registrando 

avanço de 3,8%, após crescer 2% no mês anterior, 

enquanto material de construção mostrou aumento de 

1% para essa mesma comparação. 

Com variação de 0,8% no volume de vendas sobre 

junho de 2016, o segmento de hipermercados, 

supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo 

exerceu a terceira maior contribuição para o índice 

geral no mês de junho. Esta atividade mantém 

correlação direta com a evolução da massa real 

habitualmente recebida. Em termos de acumulados, a 

taxa para os primeiros seis meses do ano foi de -0,6% e 

para os últimos 12 meses, de -1,8%. 

 

 

Seis das oito atividades registram 

crescimento no mês  
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Abrasmercado 

 
 

Focus: Mercado espera IPCA de 3,45% e PIB de 0,39% em 2017 

 

 

Segundo analistas de mercado, 

consultados pelo Banco Central, 

em seu Boletim Focus, divulgado 

em 25/8, a perspectiva para o 

crescimento do PIB em 2017 é de 

0,39%. Há praticamente um mês, o 

mercado previa um crescimento 

de 0,34%. Já para 2018 a previsão 

é de recuperação, com 

crescimento na ordem de 2%. 

As projeções indicam que o Índice 

Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) irá 

fechar 2017 em 3,45%, abaixo dos 

6,29% de 2016. Para 2018, a 

expectativa é de alta de 4,20%. 

 

Tecnologia : uma forte aliada ao varejo   

 

Para o IGP-M, a previsão é de 

que o índice encerre o ano 

com -0,76%. Para 2018, a 

projeção é de  4,39%. 

Para a Selic, a expectativa é 

de encerramento do ano 

com 7,25%. Para 2018, a 

perspectiva está em  7,50% ao 

ano. 

A previsão do mercado 

financeiro para a taxa de 

câmbio no fim de 2017 é de 

R$ 3,23. Em 25/8, a cotação 

estava em R$ 3,14. A previsão 

para 2018 é de R$ 3,38. 
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Projeções – 25/8/2017 
Índices/Indicadores 2017 2018 

PIB (% de crescimento) 0,39 2,00 

Produção Industrial (% de 
crescimento) 

1,00 2,16 

Taxa de câmbio - fim de 
período (R$/US$) 

3,23 3,38 

Taxa Selic - fim de período (% 
a.a.) 

7,25 7,50 

IPCA (%) 3,45 4,20 

IGP-M (%) -0,76 4,39 

Fonte: Boletim Focus - Banco Central 

 

Os varejistas estão inovando e investindo nestas novas 

tecnologias para fidelizar e angariar novos clientes, 

estão buscando criar uma experiência de compra  livre 

de problemas.  Para 78% dos participantes do estudo, é 

essencial para os negócios integrar comércio eletrônico 

e experiências nas lojas. 

De acordo com a pesquisa, duas das principais fontes 

de insatisfação dos clientes é a inconsistência de preços 

entre as lojas e a incapacidade de encontrar um item 

desejado. Para corrigir estes inconvenientes, 72% dos 

varejistas planejam reinventar suas cadeias de 

suprimentos, contando com visibilidade em tempo 

real, viabilizada por automação, sensores e análises. 

 

As compras on-line vem crescendo no decorrer dos 

anos. Em 2016 segundo dados divulgados pela 

Associação Brasileira de Comércio Eletrônico – 

Abcomm, o comércio eletrônico no Brasil cresceu 11%, 

quando comparamos com 2015, em valores, o               

e-commerce faturou no ano de 2016  R$ 53,4 bi. 

Uma tendência que vem se consolidando ao longo dos 

anos é o omniChannel,  uma tendência do varejo que 

permite a comercialização de produtos em diferentes 

canais de forma simultânea. 

Uma grande empresa atuante no varejo alimentar 

concede descontos nas compras dos produtos através 

do aplicativo. É um programa de fidelidade que 

proporciona produtos com percentuais de desconto. 

Neste sistema, o cliente compra o produto e na hora de 

passar no check-out digita o CPF, automaticamente o 

sistema faz a concessão do desconto. 

De acordo com um estudo divulgado pela Zebra 

Technologies Corporation, denominado “Estudo Sobre 

Indústria do Varejo 2017”, aproximadamente 70% dos 

varejistas entrevistados, responsáveis por tomadas de 

decisão no varejo, pretendem adotar a internet das 

coisas (IoT), e 65% pretendem investir em tecnologias de 

automação para garantir a gestão de estoque e 

conformidade, até 2021, nas suas empresas.   

A tecnologia IoT, é uma rede emergente de objetos 

físicos com conectividade na web; ela simplifica e 

melhora a experiência na loja, além de reduzir os custos 

operacionais e gerar novos fluxos de receitas. 
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