Macro Alerta | Vendas do Varejo: saques do FGTS e
expansão do crédito impulsionam varejo
As vendas do varejo medidas pela Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE mostrou crescimento de 0,1% em
outubro frente a setembro. Em relação ao mesmo período do ano passado o crescimento foi de 4,2%. Já no
conceito ampliado, que considera veículos, motocicletas, partes e peças e material de construção, o
crescimento foi mais expressivo na margem, de 0,8% frente a setembro. Em relação ao mesmo período do
ano passado o crescimento foi de 5,6%.
A composição do número divulgado hoje mostra impulso importante dos saques do FGTS. Setores como
móveis e eletrodomésticos e material para construção tem mostrado bom desempenho. Também é
importante pontuar que o mês de outubro ficou no intervalo entre a chamada “Semana do Brasil”, evento
promocional organizado pelo governo com diversas lojas, e a “Black Friday”, o que sugeriria desempenho
pouco mais fraco.
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Fonte: IBGE (Elaboração: Daycoval Asset)

Para os próximos meses a expectativa é de que o impulso dado pelos saques do FGTS e a expansão do crédito
continuem moldando as vendas no varejo. Em relação a prazos mais longos o crescimento do varejo
continuará dependendo do mercado de trabalho e, consequentemente, da renda.

De modo mais geral, como vínhamos pontuando em relatórios anteriores, este assim como outros dados
recentes de atividade econômica têm melhorado sensivelmente na margem e, além disso, surpreendendo
as expectativas. Desta forma recentemente revisamos nossa expectativa de crescimento do PIB deste ano
para 1,2% (de 0,9%) e de 2020 para 2,1% (de 1,8%).
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