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Índice Nacional de Vendas Abras
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Índice Nacional de Vendas

FEVEREIRO/2020

Variações Mensais – Total Brasil

Variação Real*  
(IPCA / IBGE)

Fevereiro/20 x Janeiro/20 4,61%

Fevereiro/20 x Fevereiro/19 15,88%

Acumulado do ano (YTD) 10,35%

 Em fevereiro/20, as vendas do setor supermercadistas, em valores reais, deflacionadas pelo
IPCA/IBGE, apresentaram alta de 4,61% na comparação com o mês de janeiro/20;

 Já a comparação entre fevereiro/20 e fevereiro/19 apresentou alta de 15,88%;
 Influenciadas pelo período de Carnaval, um dia a mais no mês e a composição de cinco sábados;
 Em 2019 o Carnaval foi no início de março;
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Abrasmercado
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Inflação: em fevereiro/2020, o IPCA-Alimentos variou 0,11%, e  o 
Abrasmercado teve queda de -0,52%.
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A cesta Abrasmercado, em fevereiro/20, apresentou queda de -0,52%,  
enquanto o índice IPCA/IBGE apresentou variação de 0,25%.
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Abrasmercado (Consolidado Nacional)



R$ 570,03

R$ 496,12

R$ 480,45

R$ 550,44

R$ 447,55

Apesar do valor da cesta ser o menor 
no Nordeste, essa região foi a que 
teve a maior variação nos preços, 
chegando a 2,16%, com relação ao 

mês anterior

89
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ÍNDICE DE CONFIANÇA
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Índice de Confiança dos Supermercadistas (%)

70 73 

83 

63 

ago/19 out/19 dez/19 fev/20

Nos próximos seis meses, considerando a situação econômica e de 

negócios no nosso país e no mundo, como você espera que sua empresa 

esteja quando comparada aos dias de hoje?
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Índice de Confiança dos Supermercadistas

• No mês de dezembro/19 o Índice de Confiança do Supermercadista havia dado 

um grande salto, mas em fevereiro/2020 a confiança reduziu um pouco, 57,6%, 

próximos dos patamares de 2019.

• O Índice continua positivo, isto é, acima dos 50%, o que é bom pois a 

expectativa é boa para o ano, conforme demostra o resultado da “melhora das 

empresas nos próximos 6 (seis) meses” que é de 63%. Quer dizer que quase 2/3 

da amostra acha que os resultados serão melhores em 2020.

• A queda se dá num momento que a economia cresce de forma gradativa e lenta, 

além do impacto que causará o coronavírus (covid-19) no mercado.

Análise



Elaboração:

Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS

Analista Responsável: Edneide Medeiros

E-mail: economia@abras.com.br

João Sanzovo Neto

Presidente da ABRAS
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