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 Comércio varejista ampliado registrou 
variação negativa de -0,6% no mês de 
julho no DF, quando comparado com o 
mês anterior na série com ajuste sazonal. 
Na comparação com o mesmo mês do 
ano anterior, houve crescimento de 7,0%. 
 

 No acumulado de 12 meses, o índice 
apresentou crescimento de 1,1%, melhor 
resultado desde junho de 2018 nesta base 
de comparação. 

 Seis segmentos apresentaram variação 
acumulada em 12 meses positiva, tendo 
destaque o segmento Combustíveis e 
lubrificantes (1,4%), que apresenta seu 
primeiro resultado positivo desde 
fevereiro de 2016. 

 

 O segmento “Combustíveis e lubrificantes” 
foi o que apresentou o maior crescimento 
quando comparado com o mesmo mês do 
ano anterior (21,6%). 
 

 

Tabela 1 - Variação (%) do volume de comércio ampliado  

Tipos de índice 
Brasil Distrito Federal 

mai/19 jun/19 jul/19 mai/19 jun/19 jul/19 

Variação mês / mês anterior* 0,6 0,2 0,7 1,8 1,0 -0,6 

Variação mensal / igual mês do ano anterior 7,0 2,0 7,6 6,0 3,1 7,0 

Variação acumulada no ano / igual período do ano 
anterior 

3,4 3,2 3,8 2,0 2,1 2,9 

Variação acumulada de 12 meses / 12 meses 
anteriores 

3,9 3,7 4,1 -0,9 0,2 1,1 

Fonte: PMC/IBGE elaboração Codeplan 
*Para o Brasil e para o DF, a variação mensal já consta com ajuste sazonal, isto é, as influências de possíveis sazonalidades foram retiradas. 

 

 

Em julho, o volume de vendas do comércio 

varejista ampliado mostrou variação mensal negativa 

de -0,6%, descontados os efeitos sazonais. Este foi o 

segundo mês de retração no ano, que observou sua 

primeira retração em abril (-1,2%). Na comparação 

com o mesmo mês de 2018, entretanto, o comércio 

mostrou um crescimento de 7,0%, número próximo, 

porém abaixo, do observado no país (7,6%). A 

variação acumulada no ano foi de 2,9%, contra uma 

taxa no país de 3,8%. 

Desempenho em 12 meses 

O volume de vendas no comércio varejista 

ampliado acumulado em 12 meses apresentou no DF 

um crescimento de 1,1% após ter registrado uma 

variação de 0,2% em junho. Este resultado aponta 

indícios de possível reaquecimento da atividade 

econômica, sendo o melhor resultado nessa base de 

comparação desde junho de 2018. 
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Na comparação por segmentos, seis deles 

apresentaram resultados positivos, destacando-se 

os segmentos Outros artigos de uso pessoal e 

doméstico, que apresentou o melhor resultado 

(14,0%) no acumulado em 12 meses em julho, e o 

segmento Combustíveis e lubrificantes, que 

apresentou seu primeiro resultado positivo (1,4%) 

desde fevereiro de 2016. Na comparação com o 

mesmo mês do ano anterior, o crescimento do setor 

foi de 21,6%.  

A Tabela 2 traz as variações mensal 

(comparados ao mesmo mês no ano anterior) e 

acumulada em 12 meses por atividade econômica, 

para o Distrito Federal, no trimestre de maio-junho-

julho.
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Tabela 2 – Variação (%) do volume de comércio varejista ampliado - Distrito Federal 

Atividades Econômicas 
Variação mensal (igual mês 

do ano anterior) 
Variação acumulada de 

12 meses 
mai/19 jun/19 jul/19 mai/19 jun/19 jul/19 

Combustíveis e lubrificantes 12,0 27,8 21,6 -4,1 -1,0 1,4 

Hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo 

-13,4 -12,6 -12,2 -6,0 -6,6 -7,1 

Hipermercados e supermercados -14,5 -14,7 -12,3 -5,8 -6,6 -7,1 

Tecidos, vestuário e calçados -5,7 -0,5 1,8 1,7 1,7 1,9 

Móveis e eletrodomésticos -3,5 -15,6 -6,3 -9,0 -10,1 -9,8 

Móveis -5,1 -14,0 -3,0 -14,0 -14,9 -14,7 

Eletrodomésticos -3,4 -16,8 -8,2 -6,9 -8,2 -8,0 

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos 

13,0 12,3 14,7 8,1 8,7 9,4 

Livros, jornais, revistas e papelaria -23,1 -30,2 -15,6 -27,1 -27,7 -26,6 

Equipamentos e materiais para escritório, 
informática e comunicação 

4,7 -40,3 -39,2 -4,1 -14,2 -18,8 

Outros artigos de uso pessoal e doméstico 12,1 17,2 18,8 11,4 12,5 14,0 

Veículos, motocicletas, partes e peças 17,4 7,3 15,6 -0,9 2,1 3,6 

Material de construção 15,7 5,0 11,5 7,4 8,1 9,1 
Fonte: PMC/IBGE elaboração Codeplan 

 

 


