
 

 

Macro Alerta |Black Friday frustra expectativas no varejo 

As vendas no varejo, medidas pela Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE, referente ao mês novembro, 

apresentaram avanço de 0,6% na comparação contra outubro, ajustado sazonalmente. Tal desempenho foi 

inferior ao esperado por nós (+2,0%) e pelo mercado (+1,2%). Na comparação contra o mesmo período do ano 

anterior o avanço foi de 2,9%. 

No conceito ampliado, que inclui as vendas de veículos e material de construção, houve recuo de 0,5% na 

variação mensal, também ajustado sazonalmente. Nossa expectativa era de crescimento +0,8% e o mercado 

de +0,4%. Na comparação interanual, o avanço foi de 3,8%. 

O destaque desta leitura foi a frustração com os dados referentes à Black Friday, setores como móveis e 

eletrodomésticos, relacionados com a semana de descontos, apresentaram crescimento nulo (0%) em 

novembro frente a outubro. No varejo ampliado, o resultado negativo pode ser atribuído à Veículos, Motos, 

Partes e Peças que caíram 1,0% na margem, contrariando a tendência positiva das últimas leituras. 
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Varejo restrito 0,1% 0,6% 2,9%

Combustíveis e lubrificantes 1,5% -0,3% 0,7%

Hipermercados, supermercados, 

produtos alimentícios, bebidas e fumo
-0,1% 0,0% 2,4%

Tecidos, vestuário e calçados 0,2% -0,2% 1,5%

Móveis e eletrodomésticos 0,0% 0,5% 4,8%

Artigos farmacêuticos, médicos, 

ortopédicos, de perfumaria e cosméticos
1,3% 4,1% 9,5%

Livros, jornais, revistas e papelaria -1,1% -4,7% -14,7%

Equipamentos e materiais para escritório, 

informática e comunicação
6,0% 2,8% 8,0%

Outros artigos de uso pessoal e 

doméstico
0,3% 1,0% 1,4%

Varejo Ampliado 0,8% -0,5% 3,8%

Veículos, motocicletas, partes e peças 2,4% -1,0% 6,7%

Material de construção 2,2% 0,1% 4,4%

Pesquisa Mensal do Comércio - PMC
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Fonte: IBGE (Elaboração: Daycoval Asset) 

Os dados de atividade econômica (PIM, PMS e PMC) referente ao mês de novembro têm apresentado baixo 

desempenho ante as expectativas, no entanto, a média de três meses ainda apresenta tendência positiva. 

Desta forma, não altera o cenário de melhora marginal da atividade econômica para o último trimestre de 



 

 

2019 e de uma retomada gradual da economia brasileira. Nossa expectativa de crescimento do PIB para 2019 

é 1,2% e para 2020 de 2,1%. 
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