
Ambiente Econômico

Desemprego
PNAD Contínua

Jul-Ago-Set 2020  14,6%

Rendimento Médio

Jul-Ago-Set 2020 R$ 2. 422,00

Varejo (PMC)
Outubro 2020  8,3%

Acumulado 2020  0,9%

Inflação

Novembro  2020  4,31%

Confiança do 
Consumidor FGV

Novembro 2020   81,7

Massa Salarial

Jun-Jul-Ago R$ 205. 305 milhões Outubro 2020   7.286 GWh

Consumo Energia 
Elétrica Comercial

Demanda por Crédito
Boa Vista SCPC

Jul 20 sobre Jul 19   -11,2% 

A economia municipal
Base de estudos fundamental para o entendimento da dinâmica regional e 

municipal brasileira, o estudo Produto Interno Bruto dos Municípios, 

divulgado em 16/12/20 pelo IBGE reforça percepções que já temos, além de 

trazer outras à baila. O estudo refere-se a 2018, mas permite identificar 

movimentos e tendências no que diz respeito à economia municipal. 

O desequilíbrio regional continua flagrante uma vez que a cidade de São 

Paulo responde sozinha por 10,2% do PIB brasileiro. Adicionalmente, 92 

municípios adjacentes a São Paulo, portanto um pouco mais do que a Região 

Metropolitana produzem 25% de todo o PIB nacional.

Quando a visão é o PIB per capita, a cidade de São Paulo não figura dentre as 

100 maiores, o que aponta para desequilíbrios internos, dentre os seus 

habitantes. Vale ressaltar que nenhuma capital estadual situa-se nesta faixa, 

o que reforça a muito provável concentração de renda nestes estratos 

urbanos.

Os 100 maiores municípios do Brasil, perfazem o total de 55,05% do PIB 

nacional; lembrando que no país temos 5.570 cidades, ou seja, 1,8% dos 

municípios apenas respondem por mais da metade do PIB.

Outros números mostram tendências e realidades que devem ser 

consideradas quando o tema é consumo de forma geral. Abaixo a 

porcentagem que os 100 maiores municípios brasileiros representam  do 

total dos PIB´s Agrícola, Industrial, de Serviços e da Administração Pública.

Estes índices reforçam a tendência do Brasil caminhar para forcar mais em 

Serviços, deixando a Indústria para um segundo patamar. Por outro lado 

também indicam o peso da Administração Pública nos maiores aglomerados 

urbanos, o que não significa obrigatoriamente, produtividade.

Outros índices podem indicar que o país, mesmo com os serviços superando 

a indústria nos grandes municípios, concentra os maiores PIB per capita em 

atividades de extração de petróleo, de geração de energia elétrica, indústria 

petroquímica e de transformação. Tendencialmente isso mostra a falta de 

políticas federais claras voltadas ao desenvolvimento do país que cresce 

através de incentivos estaduais e municipais, especialmente os maiores. Isso 

não é uma exclusividade do atual governo, mas representa sim uma 

tendência que vêm desde o início do século 21.

Ainda vamos abordar outros aspectos deste estudo nos próximos números 

do Snapshot Varejo, pois são informações ricas e que ajudam estratégica e 

taticamente a tomada de decisões para  empresas atuantes na cadeia de 

consumo no Brasil.

Fica sem dúvida e uma vez mais o reforço da importância da utilização de 

informação de valor, que é muitas vezes disponibilizada gratuitamente e que 

teimamos em não reconhecer e em não utilizar para decisões. Estas 

informações agregadas a outras internas e estruturadas de maneira eficaz e 

inteligente vão conceder mais e mais qualidade às estratégias traçadas pelos 

negócios de cada um. Cada vez mais a informação torna-se ouro puro.
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CONSUMO

Dashboard

Vale a pena observar
A Fundação Getúlio Vargas em parceria com o Instituto KOF de 
Zurique, desenvolvem dois indicadores que avaliam a saúde 
econômica Global: o Barômetro Coincidente e o Antecedente da 
Economia Global e que vêm subindo desde Maio. O primeiro caiu 
1,0 ponto em Dezembro ante Novembro atingindo 93,7 pontos. O 
segundo caiu para 105,7 pontos, significando uma queda de 7,9 
pontos no mesmo período. Estes números espelham, no âmbito 
global, a insegurança na retomada da atividade econômica. O 
Barômetro Coincidente avalia a situação atual da economia no 
mundo, enquanto que o Antecedente, antecipa entre 3 e 6 meses 
os ciclos econômicos.
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Agrícola

Industrial

Serviços

Administração

20,65%

53,14%

62,49%

46,22%



Destaques do Mês

Previsão Itaú (14/12/2020)

O Mundo deve ter o PIB encolhido em 3,4% e o Brasil mais 

ainda com perda de 4,1%, projeção esta melhor do que nos 

últimos meses.

Taxa SELIC chegando a 2,00% a.a. e o Dólar a R$ 5,25. 

Indústria

Tendências de varejo para 2021

Serviços

Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física - IBGE
Em Outubro 2020, a Indústria cresceu 0,3% em comparação com 
Outubro de 2019. Ao longo dos dez meses de 2020, a Indústria 
brasileira recuou 6,3%.

A americana National Retail Federation – NRF, referência mundial em varejo, publicou agora no começo de Dezembro artigo onde lista as dez principais 
tendências para o varejo para o ano de 2021 e que, de forma resumida, são:
• DTC – Direct to Consumer. As marcas vendendo diretamente ao consumidor, explorando o crescimento do e-commerce e procurando diferenciação
• Transformação da cadeia de suprimentos – impulsionada pelo fortalecimento do 5G e sustentada por investimentos significativos em soluções digitais
• Livestreaming passa a incorporar estratégias de varejo – consumidores aspiram por uma conexão com suas marcas e as ações ao vivo podem suprir

esta necessidade
• Adoção de tecnologia robótica, robôs de entrega de alimentos e veículos autônomos não constituem novidade mas deverão crescer fortemente a 

partir do próximo ano
• Evolução dos Shopping Centers – o redesenho do shopping malls se dará através da criação de espaços com superfícies menores, mais atraentes e 

sincronizadas com as necessidades dos consumidores
• Redução do toque – mais compras virtuais, mais pagamentos sem contato, mais realidade aumentada e mais realidade virtual
• Social Commerce – forte crescimento do varejo através de redes sociais. Entre 2020 e 2024 este tipo de varejo deve crescer a uma razão média anual 

de 31%, liderados por Facebook, Instagram, Twitch, Tik Tok, Pinterest e Spotify
• Manufatura on-demand deve crescer especialmente no setor de moda apoiada no crescimento do DTC
• A transformação digital está apenas começando – fortemente marcado pelo ano de 2020 com todas as suas peculiaridades a transformação digital 

atinge o varejo em cheio e escancara a evolução que se inicia
• O consumidor espera por alternativas a ter que pagar o valor total do produto. Modelos que preveem o aluguel de móveis e equipamentos estarão 

em alta
• Adicionalmente, o varejo terá um grande desafio que é contornar as regulamentações ligadas à privacidade e medidas de conformidade. Como 

trabalhar os dados e como encontrar o que chamam de novo Santo Graal da segmentação de clientes.
Muita coisa pra pensar, especialmente para aqueles que querem e precisam ajustar seus negócios para enfrentar os tempos desconhecidos que vêm pela 
frente.

Pesquisa Mensal de Serviços - IBGE
Com queda de 7,4% em Outubro de 2020 frente a Outubro de 
2019 acumulando a  oitava taxa negativa consecutiva e a maior 
desde 2011. A taxa no ano de 2020 é de -6,8% até Outubro.

Banco Central – Boletim Focus (14/12/2020)

As previsões para o Brasil  se mantém em relação a 

Setembro com o país com PIB negativo de 4,1%.

A inflação sobe e chega a 4,4% e a Taxa SELIC permanece 

em 2,00% no final de 2020.

Previsão Bradesco (04/12/2020)

O PIB Brasileiro deve cair 4,5% em 2020, com os serviços 

puxando esta queda com 5,0%.

As vendas no varejo devem cair 4,5% no final do ano e a 

taxa de desemprego deve atingir 13,9%.

A inflação fica em 4,20% e o dólar atinge R$ 5,17.

Dezembro 2020
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Os avanços positivos 
ficaram por conta de 
veículos automotores, 
reboques e 
carrocerias com 4,7%. 
Vale ressaltar que 
este setor ainda está 
9,1% abaixo do 
patamar de Fevereiro 
de 2020.

Em Outubro de 2020, 
o volume de serviços 
no Brasil mostrou 
expansão de 1,7%
frente ao mês 
imediatamente 
anterior, na série livre 
de influências 
sazonais.


