
é a variação na emissão de notas 
eletrônicas na última semana (16/5 a 22/5).
No acumulado (16/3 a 22/5), o índice, que 
chegou a ser de -31%, é de -13%.

BOLETIM SEMANAL DA RECEITA ESTADUAL
EDIÇÃO ESPECIAL Nº9 - IMPACTOS DA COVID-19

Período de Análise: 16/3/20 a 22/5/20

Acesse o portal Receita Dados ou clique aqui para conferir a versão completa do Boletim.

-2%
Isso significa que cerca de 

R$ 260 milhões 
deixaram de ser movimentados, 
em operações registradas nas 
notas eletrônicas, a cada dia.

é a variação das vendas totais das 
empresas da categoria Geral em abril         
e maio (até dia 22) frente a períodos 
equivalentes de 2019. 

-18% e -3%
é a variação das vendas totais das 
empresas do Simples Nacional, em abril    
e maio (até dia 22) frente a períodos 
equivalentes de 2019. 

-30% e -12%

As vendas no Varejo indicaram -3%, o melhor 
desempenho da série analisada (o índice chegou 
a -39%). No acumulado, há queda de -19%.

As vendas no Atacado registraram +13% 
na última semana. O setor vem obtendo 
ganhos desde a metade de abril. No 
acumulado, ainda há queda de -1%.

As vendas na Indústria ficaram em -14%              
na última semana. Os setores de “Bebidas”, 
“Madeira, Cimento e Vidro” e “Eletroeletrônicos” 
foram os destaques positivos, enquanto os 
setores “Coureiro-Calçadista” e de “Veículos” 
apresentaram os piores números. No 
acumulado, as perdas são de -18%. Na visão por categoria, o impacto acumulado 

é positivo para as vendas de “Produtos de 
Higiene e Alimentos” (+5%) e “Medicamentos  
e Materiais Hospitalares” (+3%). Para os 
“Demais Produtos”, há redução brusca de 
31%. Essa categoria, entretanto, registrou seu 
melhor resultado na última semana (-7%).

As vendas dos quatro combustíveis analisados melhoraram seus percentuais de variação frente a 
2019 na última semana. A Gasolina Comum passou de -23% para -8%, o Etanol foi de -61% a -48%, 
o Óleo Diesel S-10 evoluiu de +6% para +31% e o Óleo Diesel S-500 avançou de -13% para +2%.

O transporte de cargas confirmou tendência de recuperação expressiva. A média para este indicador 

na última semana foi de +6% (na semana anterior era -9% e na primeira semana de abril foi -40%).

O transporte de passageiros permaneceu estável nas últimas semanas (em média, 30 mil Bilhetes 
de Passagem Eletrônicos por dia) e ainda bastante abaixo do período pré-crise (100 mil), embora 
perceba-se grande evolução quando os números são comparados a abril (15 mil).

é o resultado parcial da arrecadação de 
ICMS em maio (até o dia 15). O número 
reflete o pior momento da crise até agora, 
visto que a arrecadação do mês se refere, 
em sua maioria, a fatos geradores de abril.

-34,9%
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