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A tão esperada retomada



Pesquisa Conjuntural do Comércio      

Passados os momentos mais críticos da pan-
demia, finalmente tivemos a tão esperada reto-
mada econômica. Segundo a Pesquisa Conjuntural 
da Fecomércio PR, o varejo paranaense encerrou 
2021 com alta de 7,87%. A recuperação ocorreu 
em praticamente todos os setores, principalmente 
em calçados e vestuário e tecidos, que tanto so-
freram no decorrer da crise sanitária. Estes foram 
os ramos com maior crescimento nas vendas: cal-
çados, com aumento de 17,81%; vestuário e teci-
dos, com 15,77%, além de óticas, cine-foto-som 
(15,90%), materiais de construção (15,65%) e au-
topeças (14,99%).

Por outro lado, os setores com desempenho 
negativo no acumulado do ano foram livrarias e pa-
pelarias (-5,35%), tendo em vista que no início do 
ano letivo as aulas presenciais de muitas escolas 
ainda não haviam retornado, e lojas de departa-
mentos (-6,90%), impactadas pela redução no con-
sumo de bens duráveis devido a fatores econômi-
cos restritivos.

O resultado do varejo em 2021 foi o melhor 
desde 2013, superando os períodos de pré-pande-
mia. Infelizmente a queda nas vendas do comércio 
foi terrível em 2020, com redução de 4,57%, e por 
isso os resultados que apresentamos nesta edição 
da Pesquisa Conjuntural são motivos para come-
moração. Tais índices mensuram a força das em-
presas paranaenses, dos obstinados empresários 
e dos trabalhadores, que resistiram bravamente às 
adversidades da pandemia. 

Conforme a vacinação da população avançou, 
o comércio pôde abrir suas portas e, seguindo os 

protocolos sanitários, viu o movimento de clientes 
aumentar gradativamente. O Natal, que é a melhor 
data do varejo, foi um dos grandes estímulos para 
as vendas, que foram 13,3% superiores a novem-
bro na maioria dos setores, sobretudo calçados 
(93,49%) e vestuário e tecidos (90,44%), que co-
mercializam os presentes mais tradicionais dessa 
época do ano.

Entretanto, tivemos fatores limitadores à reto-
mada plena do comércio, como a gradativa alta dos 
juros, que têm deixado os consumidores receosos 
e inviabilizando, em muitos casos, a tomada de cré-
dito para a compra de bens de maior valor. 

Apesar disso, de acordo com levantamento 
realizado pela Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), com base nos 
dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ), o Paraná foi o terceiro estado com maior 
número de lojas abertas em 2021, com 15,16 mil 
novas empresas. Junto de São Paulo (55,69 mil), 
Minas Gerais (18,38 mil) e Rio de Janeiro (14,10 
mil), os quatro estados concentraram mais da me-
tade dos novos estabelecimentos comerciais no 
ano passado. Ao todo, o comércio varejista bra-
sileiro encerrou 2021 com 2.407.821 empresas 
ativas, revelando, portanto, um saldo positivo de 
204,4 mil registros na comparação com 2020.

Boa leitura!

Darci Piana 
Presidente do Sistema 

Fecomércio Sesc Senac PR
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Mês anterior
Mesmo mês do

ano anterior
Acumulado Mês anterior

Mesmo mês do
ano anterior

Acumulado

dez/2021 sobre 
nov/2021

dez/2021 sobre 
dez/2020

jan-dez/2021 sobre 
jan-dez/2020

dez/2021 sobre 
nov/2021

dez/2021 sobre 
dez/2020

jan-dez/2021 sobre 
jan-dez/2020

Vendas 13,39% 1,93% 7,02% 29,26% 1,00% 4,43%
Compras 10,76% -7,70% 9,28% 20,14% 1,47% 4,67%
Nível de emprego -0,87% 0,63% -0,96% 0,29% -5,95% -5,28%
Folha de pagamentos 1,05% 2,44% 3,50% 3,44% 2,20% -2,60%

Mês anterior
Mesmo mês do

ano anterior
Acumulado Mês anterior

Mesmo mês do
ano anterior

Acumulado

dez/2021 sobre 
nov/2021

dez/2021 sobre 
dez/2020

jan-dez/2021 sobre 
jan-dez/2020

dez/2021 sobre 
nov/2021

dez/2021 sobre 
dez/2020

jan-dez/2021 sobre 
jan-dez/2020

Vendas 10,00% 1,09% 17,20% 29,19% 7,32% 5,41%
Compras 7,31% 6,98% 20,82% 18,99% 5,28% 23,20%
Nível de emprego -0,67% 3,69% -0,32% -0,02% -3,55% -7,69%
Folha de pagamentos 7,74% 9,50% 12,12% 17,12% 14,23% 4,01%

Mês anterior
Mesmo mês do

ano anterior
Acumulado Mês anterior

Mesmo mês do
ano anterior

Acumulado

dez/2021 sobre 
nov/2021

dez/2021 sobre 
dez/2020

jan-dez/2021 sobre 
jan-dez/2020

dez/2021 sobre 
nov/2021

dez/2021 sobre 
dez/2020

jan-dez/2021 sobre 
jan-dez/2020

Vendas 7,09% -3,76% 2,84% 9,85% 5,99% 6,62%
Compras 0,02% -3,68% 3,81% 1,91% 15,26% 12,65%
Nível de emprego -4,97% -3,15% -0,91% -0,79% -3,03% 0,84%
Folha de pagamentos -1,01% -0,54% -3,56% 14,05% -3,69% 3,55%
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