
Em março, as vendas reais do autosserviço apresentaram 

alta de 17,23% na comparação com o mês de fevereiro e 
alta de 12,12% em relação ao mesmo mês do ano de 2017, 

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 2,28% na comparação 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 17,34% em relação ao mês anterior e, quando 
comparadas a março do ano passado, alta de 15,11%. No 

acumulado do ano o setor registra alta de 5,67%.   
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www.abras.com.br A informação que fala direto ao seu bolso 04 de maio de 2018 

“O bom resultado apresentado em março foi decorrente das vendas do período 
de Páscoa, segunda data mais importante para o setor. Em 2017, a data caiu na 
segunda quinzena de abril, o que fez com que parte das vendas ficasse naquele 
mês. Ainda que beneficiadas pelo efeito calendário, além da Páscoa, março 
contou, também, com três dias a mais que fevereiro”, afirma o presidente da 
Abras, João Sanzovo Neto. 

Em relação ao acumulado do primeiro trimestre (janeiro a março), que 
registrou crescimento de 2,28% nas vendas, o presidente destaca que, embora 
seja impactado pela sazonalidade da Páscoa, o resultado pode ser visto como 
um sinal de recuperação para o setor. “Nos mostra que, mesmo lentamente, as 
pessoas estão voltando a consumir”, ressalta Sanzovo. 

Vendas do setor crescem 17,23% na comparação mensal 
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O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês de 
março apresentou variação de 0,09% e ficou bem abaixo do 0,32% 
registrado em fevereiro. O acumulado no ano, que corresponde ao 
primeiro trimestre, foi de 0,70%. Tanto a variação mensal quanto o 
acumulado no ano registraram o menor nível para um mês de março 
desde a implantação do Plano Real. Na ótica dos últimos 12 meses, o 
índice desceu para 2,68%, enquanto havia registrado 2,84% nos 12 
meses imediatamente anteriores. Em março de 2017, a taxa atingiu 
0,25%. 

O grupo Alimentação e bebidas saiu da queda de 0,07% 
registrada em março para a alta de 0,15% em abril. Esse 
movimento foi influenciado, sobretudo, pelas frutas que ficaram, 
em média, 6,07% mais caras e foram o principal impacto 
individual no índice do mês (0,06 p.p.). Além delas, outros itens 
também subiram de preço como o leite longa vida (4,92%) e a 
refeição fora de casa (0,73%). Outros vieram em queda a 
exemplo das carnes (-1,03%), do tomate (-6,85%) e do frango 
inteiro (-3,23%). As regiões variaram do -0,58% de Fortaleza até 
o 0,81% de Brasília. A alimentação no domicílio registrou queda 
de 0,05%, ao passo que a alimentação fora registrou alta de 
0,49%. 

No grupo Habitação (0,26%), o destaque foi o item energia 
elétrica, que apresentou alta de 1,45% influenciada, 
principalmente, pelo Rio de Janeiro, cuja variação de 10,20% 
reflete os reajustes de 9,09% e 21,46% nas tarifas das 
concessionárias, em vigor desde 15 de março. 

A taxa de desocupação (13,1%) no trimestre móvel de janeiro a 
março de 2018 cresceu 1,3 ponto percentual em relação ao trimestre 
de outubro a dezembro de 2017 (11,8%). Na comparação com o 
xxxxxx 

A massa de rendimento real habitual (R$ 191,5 bilhões) ficou estável 
tanto quando comparada ao trimestre móvel de outubro a dezembro de 
2017 como frente ao mesmo trimestre do ano anterior. 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) teve 
variação de 0,21% em abril, 0,11 ponto percentual (p.p.) acima da taxa 
de março (0,10%). Configura-se na menor taxa para um mês de abril 
desde 2006, quando o índice registrou 0,17%. No ano, a variação 
acumulada ficou em 1,08%, menor nível para o período desde a 
implantação do Plano Real. Em relação aos últimos 12 meses, o índice 
permaneceu com o acumulado de 2,80%, igual ao registrado nos 12 
meses imediatamente anteriores, uma vez que, em abril de 2017, a 
taxa também foi 0,21%. 

A queda de 0,15% do grupo Comunicação foi influenciada, 
principalmente, pelo item telefone fixo (-0,45%), em função da 
redução nas tarifas das ligações locais e interurbanas de fixo para 
móvel em vigor desde 25 de fevereiro. No lado das altas, exceto pelos 
grupos Despesas Pessoais (de 0,12% em março para 0,06% em abril) e 
Educação (de 0,25% em março para 0,02% em abril), os demais 
apresentaram aceleração na variação de preços. 

No grupo Saúde e cuidados pessoais (0,69%), a pressão foi exercida 
pelo item plano de saúde (1,06%) e pelos remédios (0,63%) 
refletindo parte do reajuste anual, que passou a valer a partir de 31 
de março, variando entre 2,09% e 2,84%, conforme o tipo do 
medicamento. 

 

Taxa de desemprego volta a subir e registra 13,1% no trimestre  

 

 

IPCA tem alta de 0,09 % em março e fecha o trimestre em 0,70% 

 

Conjuntura – 2 

mesmo trimestre móvel do ano anterior, janeiro a março de 2017 
(13,7%), houve queda de 0,6 ponto percentual. 

No trimestre de janeiro a março de 2018 havia aproximadamente 
13,7 milhões de pessoas desocupadas no Brasil. Este contingente 
cresceu 11,2% (mais 1,379 milhão de pessoas) frente ao trimestre 
de outubro a dezembro de 2017, quando foram estimadas 12,3 
milhões de pessoas desocupadas. No confronto com igual 
trimestre do ano anterior (14,2 milhões), houve queda de 3,4% 
(menos 487 mil pessoas desocupadas). 

O rendimento médio real habitual (R$ 2.169) no trimestre de 
janeiro a março de 2018 ficou estável frente ao trimestre 
outubro a dezembro de 2017 (R$ 2.173)  e  também em relação ao 
mesmo trimestre do ano anterior (R$ 2.169). 



  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  No resultado acumulado do ano de 
2018, o abrasmercado apresenta 
queda de -2,02%. Os produtos que 
mais pressionaram a inflação na cesta 
Abrasmercado foram a cebola, 29,7%, 
o tomate, 19,8%, e o leite longa vida, 
6,8%. 

Na outra ponta, os produtos com as 
maiores quedas no acumulado no ano 
foram pela ordem: o feijão (-12,0%), a 
batata (-8,7%) e o açúcar (-7,2%). 

No resultado acumulado de 12 meses, 
houve recuo de -5,74%, sendo que os 
produtos que mais pressionaram a 
inflação no período foram, pela 
ordem: 1) a cebola, com 38,1%, 2) o 
tomate, com 28,4%, e 3) o xampu, com 
19,0%. 

 Já os produtos com as maiores 
quedas foram o feijão, com -26,9%, 
seguido pelo açúcar, -21,0%, e pelo 
óleo de soja com, -16,7%. 

 

Em março, 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 -0,92% em relação a fevereiro. 
Na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, o indicador Abrasmercado 
apresentou queda de -5,74%, passando de 
R$ 465,55 para R$ 438,83.  

Em março de 2017, o Abrasmercado 
assinalava uma queda de -1,47% em 
relação ao mês anterior e acumulava alta 
de 0,96% na comparação com março 
passado. 

Maiores variações no mês 

Os produtos com as maiores altas em 
março, na comparação com o mês 
anterior, foram farinha de mandioca, com 
4,08%, leite longa vida, com 4,01%, ovo, 
com 2,68%, e o queijo mussarela, com 
2,59%. 

A farinha de mandioca obteve alta nos 
preços em todas as regiões, sendo que a 
maior foi registrada na Região Nordeste, 
onde variou 6,80%. O leite longa vida teve 
a sua maior alta, de 5,34%, na Região 
Sudeste. Já o ovo apresentou maior 
variação, de 7,63%, também na Região 
Sudeste. 

Na outra ponta, os produtos com as 
maiores quedas foram o tomate, -10,51%; o 
feijão, -6,03%; a batata, -4,87%, e a cebola 
com -4,87%.  

O tomate caiu em todas as  regiões; a 
maior queda foi na Região Norte, -16,48%, 
o feijão teve sua maior queda, de -14,20%, 
na mesma região, e a batata  registrou sua 
maior queda, de -13,72%, na Região 
Nordeste. 

 

 

 

Abrasmercado fecha o primeiro trimestre com queda de -2,27% 
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Em março, a cesta da Região Sul continuou a ser a 
mais cara do País, com variação de -1,29%, 
atingindo o valor de R$ 487,28. Na região, os 
produtos que apresentaram maiores quedas de 
preços foram o tomate,  -7,06%, e o queijo prato,         
-6,09%. 

A segunda cesta mais cara do País é a da Região 
Norte, com valor de R$ 482,62, oscilação de -0,61% 
no mês. Na região, os produtos que apresentaram 
maiores quedas de preços foram o tomate                   
(-16,48)% e o sabão em pó (-16,20)%. 

A Região Nordeste apresentou variação de -1,32% 
na relação de um mês para o outro. Na região, os 
produtos que apresentaram maiores quedas de 
preços foram a batata (-13,72%), e a cebola                 
(-8,81%). 

 

   

A Região Sudeste registrou queda de -0,41%, 
atingindo o valor de R$ 401,25. A maior 
queda da região foi verificada no biscoito 
cream craker  (-12,71%). 

A Região Centro-Oeste apresentou retração 
de -0,41% na relação de um mês para o 
outro, com destaque para a queda no preço 
do tomate (-11,72%).  A cesta regional ficou 
em R$ 401,25. 

Em março, Grande Porto Alegre continuou 
com  a cesta mais cara do País, com o valor 
de R$ 502,42, e variação de -0,28% no mês. 
Destaque para a queda do queijo prato            
(-7,86%) e arroz  (-5,83%). 

João Pessoa apresentou, entre 
capitais e municípios, a maior queda 
nos preços do País, com variação de   
-5,80%, atingindo o valor de                 
R$ 409,12. Destaque para a queda da 
carne traseiro (-16,24%) e do frango 
congelado (-15,93%). 

Na Grande São Paulo, a cesta  
apresentou, no mês, variação de           
-2,42%, atingindo o valor de               
R$ 437,66. Os produtos que 
apresentaram queda nos preços 
foram o biscoito cream craker              
(-38,32%) e o tomate (-10,66%). 

 

Cesta da Região Nordeste tem queda de -1,32%, a maior no mês 

João Pessoa apresenta queda de -5,08% 
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PMC: comércio varejista acumula crescimento de 2,8% nos últimos 12 meses 

 

 

Em fevereiro de 2018, o volume de vendas do comércio varejista nacional 
mostrou decréscimo de 0,2% frente ao mês imediatamente anterior, na 
série ajustada sazonalmente, devolvendo, dessa forma, parte do avanço 
de 0,8% registrado na passagem de dezembro de 2017 para janeiro de 
2018. Com isso, a variação da média móvel do trimestre encerrado em 
fevereiro (0,0%) ficou estável, após variação de 0,3% no trimestre 
encerrado em janeiro. 

O comércio varejista ampliado, que inclui além do varejo as atividades de 
Veículos, motos, partes e peças e de Material de construção, com variação 
de -0,1% para o volume de vendas na comparação com janeiro de 2018, 
mostrou resultado próximo da estabilidade pelo segundo mês 
consecutivo. Com isso a variação da média móvel trimestral para o varejo 
ampliado também ficou próximo da estabilidade no trimestre encerrado 
em fevereiro, (-0,1%) sinalizando perda de ritmo em relação ao trimestre 
encerrado em janeiro (0,7%). 
Na série sem ajuste sazonal, no confronto com igual mês do ano anterior, 
o volume de vendas do comércio varejista assinalou expansão de 1,3%, 
décima primeira taxa positiva consecutiva nessa comparação, sendo o 
resultado de fevereiro de 2018 o menos acentuado. Assim, o varejo 
acumulou crescimento de 2,3% nos dois primeiros meses de 2018. A taxa 
anualizada, indicador acumulado nos últimos 12 meses, ao avançar 2,8% 
em fevereiro de 2018, registrou resultado positivo mais elevado desde 
outubro de 2014 (3,1%) e prosseguiu em trajetória ascendente iniciada 
em outubro de 2016 (-6,8%). Em fevereiro de 2018, o volume do comércio varejista mostrou 

expansão de 1,3% no confronto com igual mês do ano anterior, 
décimo primeiro resultado positivo seguido, porém registrou a 
menor taxa entre eles. O resultado positivo de fevereiro foi 
disseminado entre as atividades, alcançando cinco das oito 
atividades que compõem o varejo. Por ordem de contribuição à 
taxa global, os resultados foram os seguintes: Hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (2,0%), 
Outros artigos de uso pessoal e doméstico (8,3%), Artigos 
farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 
(4,3%), Móveis e eletrodomésticos (3,2%), e Equipamentos e 
material para escritório, informática e comunicação (5,8%). Por 
outro lado, pressionando negativamente a formação da taxa 
global de fevereiro de 2018 figuram: Combustíveis e lubrificantes 
(-7,0%), Tecidos, vestuário e calçados (-5,8%) e Livros, jornais, 
revistas e papelaria (-5,6%). 

O setor de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo, com expansão de 2,0% no volume de vendas 
frente a fevereiro de 2017, foi a atividade que exerceu o maior 
impacto positivo no desempenho global do varejo. O resultado de 
fevereiro marca a décima primeira taxa positiva consecutiva, 
porém a menos acentuada desde agosto de 2017 (1,7%). O aumento 
da massa de rendimentos reais habitualmente recebida4 e a 
redução sistemática da inflação de alimentação no domicílio5 
foram os principais fatores que impulsionaram o desempenho 
positivo do setor. Nos dois primeiros meses do ano, este setor 
acumulou ganho de 2,6%. No acumulado nos últimos 12 meses a 
atividade avançou 2,0%, mantendo-se em trajetória ascendente 
desde março de 2017. 

Em síntese, o volume de vendas no varejo, em fevereiro de 2018, 
voltou a mostrar ligeira redução no volume de vendas, expresso 
pela variação de -0,2% na comparação com janeiro de 2018, após 
avanço de 0,8% no mês anterior. Ainda na série com ajuste 
sazonal, os sinais de estabilidade nas vendas no varejo são 
evidenciados na evolução do índice de média móvel trimestral, 
que registrou 0,0% no trimestre encerrado em fevereiro, após 
avanço de 0,3% no trimestre móvel encerrado em janeiro de 2018. 
Com esses resultados, o varejo nacional ainda se encontra 8,5% 
abaixo do nível recorde alcançado em outubro de 2014. 

 

Hiper e super crescem 2,0% na comparação anual 
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Focus: previsões menores para PIB e IPCA em 2018. PIB,  2,75% e IPCA, 3,49% 

 Segundo analistas de mercado, 
consultados pelo Banco Central, em seu 
Boletim Focus divulgado em 20/4, a 
perspectiva para o crescimento do PIB 
em 2018 é de 2,75%. Há um mês, a 
previsão era de 2,89%. Para 2019, a 
previsão permanece com  crescimento na 
ordem de 3,00%. 

As projeções indicam que o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) irá fechar 2018 em 3,49%, 
acima dos 2,95% de 2017. Para 2019, a 
expectativa é de 4,00%. 

Índice de Preço ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i) acumula alta 
acima do Índice de Preço ao Consumidor  (IPC-BR) 

 

 

Para o IGP-M, a previsão é de que o 
índice encerre o ano com 4,59%. 
Para 2019, a projeção é de  4,40%. 

Para a Selic, a expectativa de 
encerramento do ano é  de 6,25%. 
Para 2019, a perspectiva é de   
8,00% ao ano. 

A previsão do mercado financeiro 
para a taxa de câmbio no fim de 
2018 é de R$ 3,33. Em 20/3, a 
cotação foi R$ 3,41. A previsão para 
2019 está em R$ 3,40. 

  

Despesas Diversas foi o grupo que apresentou um menor recuo, 
passando de 0,65% para 0,62%, o item que merece destaque e que 
influenciou este recuo foi cigarro, que passou de 1,23% para              
-0,24%. 

Os outros três grupos restantes, que compõem o índice, 
apresentaram alta. 

 Alimentação foi de 0,45% para 1,41%, sendo influenciado pelas 
Hortaliças e Legumes, que passaram de 7,60% para 16,55%. 

No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, a variação foi de 1,47% para 
1,59%, influenciada pelos artigos de higiene e cuidado pessoal, 
que passaram de  -0,39% para 0,01%. 

Dentro do grupo Vestuário, destaque para  calçados que passou de 
-0,83% para 0,76%. 

O IPC-3i, pode ser interpretado como um reflexo de como a 
inflação é sentida pelos idosos, é uma forma de medir o custo de 
vida para esta população que vem crescendo não só no País, mas 
em outros países do globo terrestre.  
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Em 12 meses, o  Índice de Preço ao Consumidor da Terceira 
Idade (IPC-3i), apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre), acumulou alta de 
3,30%, ficando acima do IPC-BR, que no mesmo período 
acumulou 2,76%. 

No primeiro trimestre do ano, a variação foi de 0,89%, um 
decréscimo de 0,29 p.p, em comparação com o quarto 
trimestre de 2017, o qual o índice registrou 1,18%. 

O IPC-3i, tem por finalidade, medir a variação da cesta de 
consumo das famílias predominantemente compostas  por 
indivíduos com mais de 60 anos de idade. 

O índice é composto por oito classes de despesas, sendo elas : 
Habitação; Transportes; Educação, Leitura e Recreação; 
Comunicação; Despesas Diversas; Alimentação; Saúde e 
Cuidados Pessoais e Vestuário.   

Destas despesas, cinco registraram queda em suas taxas de 
variação, sendo a principal registrada em Habitação, que 
passou de 1,21% para 0,07%. Dentro desta despesa está a 
tarifa  de eletricidade residencial, que variou -2,05%, no 
primeiro trimestre, ante 4,14%, no trimestre anterior. 

Para o decréscimo do IPC-3i no 1º trimestre de 2018, outros 
grupos também contribuíram. Como o grupo de  Transportes, 
que passou de 2,51% para 1,61%; dentro deste grupo, 
destaque para o item  tarifa de táxi, que passou de 9,68% para  
-6,79%. 

O grupo Educação, Leitura e Recreação também apresentou 
recuo, passando de 1,11% para 0,73%; dentro deste grupo,  o 
item excursão e tour contribuiu  fortemente, passando de  
5,55% para -1,65%. 

O grupo Comunicação passou de 0,20 para -0,13%, um dos 
itens que influenciaram o recuo, foi a mensalidade das  TVs 
por assinatura, que passou de 4,08% para -0,42%. 

 

 

 

 
Elaboração: Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS. 

Fonte: Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE) 
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