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 No DF, o comércio varejista ampliado 
apresentou queda de -14,0% em relação 
ao mês anterior, descontado os efeitos 
sazonais. O Brasil registrou no mesmo 
período uma queda de -17,5%. 

 Em relação ao mesmo mês do ano ante-
rior, a queda foi de -28,7% no período. 

 O índice acumulado em 12 meses 
apresentou variação de +0,5%. 

 O único segmento que apresentou 
variação positiva em abril foi o de 
Hipermercados, supermercados, pro-
dutos alimentícios, bebidas e fumo.

 
 

Em abril, o volume de vendas do comércio varejista 
ampliado mostrou uma queda de -14,0%, quando 
comparado com o mês anterior na série dessazonalizada, 
resultado que apresenta o aprofundamento do choque 
causado pela pandemia e as medidas tomadas para 
combater a propagação do novo coronavírus. Na 
comparação com o mesmo mês de 2019, o comércio local 
mostrou uma queda de -28,7%, após uma queda de -11,8% 
nessa base de comparação com o mês anterior.  

Já em nível nacional, a economia brasileira 
apresentou redução de -17,5% em comparação com mês 
anterior, e uma queda de -27,1% em relação ao mesmo 

mês de 2019. Esses são os piores resultados desde o início 
da série no Brasil. 

Desempenho em 12 meses 

No indicador acumulado em 12 meses, o Distrito 
Federal ainda apresenta variação positiva de +0,5% no seu 
volume de vendas. O resultado é sustentado pelo 
crescimento observado de abril de 2019 a fevereiro de 
2020 no segmento analisado que, até o momento, foi 
suficiente para atenuar as quedas mensais registradas nos 
meses de março (-19,1%) e abril (-14,0%). No Brasil, o 
comércio varejista obteve variação de +0,8% entre maio de 
2019 e abril de 2020 contra igual período do ano anterior. 
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Atividades comerciais 

Ao desagregar o índice em ramos de comércio, 
somente um segmento apresentou variação positiva: 
Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (+13,8%), atividade considerada essencial e 
que durante o período não sofreu grandes interrupções em 
seu funcionamento. 

Já no acumulado em 12 meses, cinco segmentos 
apresentaram resultado positivo, sendo o destaque o 
segmento de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos que teve um aumento de 
+11,5% no volume de vendas, atividade essencial em 
período de pandemia.  
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