
A
atividade do comércio
cresceu 4,9% em 2021.
O índice, segundo da-

dos da Serasa Experian, é o me-
lhor do país nos últimos dez
anos e bem acima do registra-
do em 2020, quando a ativida-
de despencou -12,2% em relação
ao ano anterior. A retração de
2020 foi a pior da série históri-
ca, realizada desde 2021.

Quando analisado por recor-

tes, o levantamento indica o
crescimento de quatro dos seis
segmentos que integram o In-
dicador de Atividade do Comér-
cio da Serasa Experien. O seg-
mente de móveis, eletrodomés-
ticos, eletrônicos e informática
apresentou o melhor número,
de 9,5%, quando comparados
2021 e 2020.

Também obtiveram índices
positivos os segmentos material

de construção (9,1%), supermer-
cados, hipermercados, alimen-
tos e bebidas (4,9%), e veículos,
motos e peças (4,3%). Retrações
ocorreram em tecidos, vestuá-
rios, calçados e acessórios (-14,9%)
e combustíveis e lubrificantes
(-7,9%). Este influenciado pelas
constantes altas dos preços, com
a gasolina, por exemplo, subin-
do 46% ao longo do ano.

Ainda sob forte isolamento so-

cial, 2021 teve os dois primeiros
meses com saldos negativos, sen-
do -2,4% em janeiro e -2,1% em
fevereiro. O crescimento da ati-
vidade começa tímida em mar-
ço (0,3%) e sobre gradativamen-
te até junho e julho, com iguais
altas de 10,1%. A partir daí, o
comércio computa dados posi-
tivos, mas com sinais de desa-
celeração da economia do país.

Os números da atividade co-

mercial no país mostram uma
instabilidades quando vistos
desde 2012. Metade dos índices
anuais deste período foram de
queda, com o triênio 2015-2017
anotando retrações consecutivas
sob o impacto da instabilidade
política do país. Antes de 2020,
o pior índice do período ocor-
reu em 2016, ano do impeach-
ment da presidente Dilma Rous-
seff (PT). A retração foi de -9,8%.
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O segmento da
construção civil

apresentou o segundo
maior crescimento de

2021, de

9,1%

> >EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

Turismo, venda (em R$)Comercial, venda (em R$)

DÓLAR
Dezembro/2021: O,73
Novembro/2021: O,95
Outubro/2021: 1,25
Setembro/2021: 1,16

BOLSAS (em %)

IBOVESPA

1,26
DOW JONES

-339,82

18/janeiro: 5,560
17/janeiro: 5,527
14/janeiro: 5,513 6,4195,466

CDB

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

12,02

SELIC

Em% ao ano

9,25

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,6324 0,6324
(-1,70%) (-0,01%)

IPCA do IBGE (em%)

CURTA[
SERRA TALHADA

Senacinveste
R$23milhões
emunidade
OSenac vai investir R$ 23
milhões nas obras da sua
nova unidade emSerra
Talhada, no Sertão do
Pajeú. A previsão é que a
escola seja inaugurada no
próximo ano, ampliando a
oferta de serviços para o
município, onde está
desde 2011, e região. O
projeto inclui laboratórios
de saúde, beleza, gestão,
tecnologia e gastronomia
e terá a ordem de serviço
assinada hoje. Serra
Talhada é um dos quatro
maiores polosmédicos do
estado e um dos
principais polos
universitários do interior.
A unidade vai oferecer
desde cursos de
qualificação a graduações
e pós-graduações.

Comércio tema
melhor atividade
em 10 anos
Indicador da Serasa Experien aponta crescimento de
4,9% em 2021 em relação a 2020, quando a retração
foi de -12,2%, a pior da série histórica iniciada em2001
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