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FATURAMENTO E VOLUME DE VENDAS DO VAREJO  

NA CAPITAL E NO ESTADO DE SÃO PAULO 
FEVEREIRO DE 2015  

 

VAREJO 
AMPLIADO 

Faturamento 
Capital 

Volume de 
Vendas  
Capital 

Faturamento 
Estado de SP 

Volume de 
Vendas  

Estado de SP 
Fevereiro 2015/Janeiro 2015 -11,4% -12,5% -12,3% -13,4% 
Fevereiro 2015/Fevereiro 2014 -9,9% -17,6% -7,2% -14,9% 
Acumulado 2015 -5,8% -12,3% -3,5% -10,2% 
Acumulado 12 Meses 3,0% -3,7% 4,7% -1,9% 

     

 
 

VAREJO 
RESTRITO 

Faturamento 
Capital 

Volume de 
Vendas  
Capital 

Faturamento 
Estado de SP 

Volume de 
Vendas  

Estado de SP 
Fevereiro 2015/Janeiro 2015 -10,3% -11,4% -11,0% -12,0% 
Fevereiro 2015/Fevereiro 2014 -6,4% -14,1% -3,8% -11,5% 
Acumulado 2015 -2,7% -9,4% -0,7% -7,5% 
Acumulado 12 Meses 7,0% 0,4% 8,0% 1,3% 

     

 
 
 
 Em fevereiro, as receitas nominais do varejo ampliado (que inclui automóveis e material de 

construção) e restrito (que exclui os itens anteriores) da capital apresentaram redução em relação ao 

mês anterior (-11,4% e -10,3%, respectivamente), na comparação com o mesmo mês de 2014 (-12,5% 

e -11,4%, respectivamente) e no primeiro bimestre (-5,8% e -2,7%, respectivamente), enquanto no 

acumulado dos últimos doze meses os resultados seguiram positivos (3,0% e 7,0%, respectivamente). 

 As vendas físicas do comércio ampliado e restrito registradas no mesmo mês na cidade de São Paulo 

mostraram recuo em relação a janeiro (-12,5% e -11,4%, respectivamente), frente a fevereiro de 2014           

(-17,6% e -14,1%, respectivamente) e no acumulado do ano (-12,3% e -9,4%, respectivamente). Em 

doze meses, houve queda no primeiro caso (-3,7%) e leve elevação no segundo (0,4%). 

 Em fevereiro, os faturamentos nominais do varejo ampliado e do restrito do Estado de São Paulo 

diminuíram em termos mensais (-12,3% e -11,0%, respectivamente), na comparação com fevereiro de 

2014 (-7,2% e -3,8%, respectivamente) e durante o primeiro bimestre, aumentando nos últimos doze 

meses (4,7% e 8,0%, respectivamente).  

 Em termos do volume de vendas, houve retração mensal tanto do varejo ampliado como do restrito 

(-13,4% e -12,0%, respectivamente) e queda em relação ao mesmo mês de 2014 (-14,9% e -11,5%, 



 
respectivamente) e no acumulado do ano (-10,2% e -7,5%, respectivamente), enquanto no acumulado 

em doze meses houve contração no primeiro caso (-1,9%) e alta no segundo (1,3%). 

 Houve queda no volume de vendas de todos os subsetores considerados (autopeças e acessórios; 

concessionárias de veículos; farmácias e perfumarias; lojas de departamento, eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos; material de construção; móveis e decorações; vestuários, tecidos e calçados; 

supermercados e outros tipos de comércio varejista), na comparação com o mesmo mês e com o 

primeiro bimestre do ano passado, principalmente no caso das concessionárias de veículos (-26,2% e 

-21,1%, respectivamente). 

 Nos doze meses terminados em fevereiro, as vendas físicas de farmácias e perfumarias, 

supermercados e itens de menor valor aumentaram 6,5%, 3,5% e 1,3%, respectivamente, enquanto 

os demais segmentos apresentaram recuo, novamente com destaque no campo negativo para 

concessionárias de veículos (-12,3%).  

 Os resultados estão bastante influenciados pelo menor número de dias úteis no mês de fevereiro do 

presente ano, devido aos feriados do Carnaval, que em 2014 caíram em março. Mesmo assim, os 

resultados acumulados em doze meses, já livres da influência do ‘Efeito Carnaval”, indicam que 

continua a tendência à desaceleração das vendas do varejo, mais fortemente notada no caso dos bens 

mais caros e dependentes do crédito, como automóveis, eletroeletrônicos, e material de construção, 

que sofre os efeitos do arrefecimento da demanda por imóveis. O menor crescimento da renda, 

intensificado pela maior inflação e pelo “tarifaço”, do emprego e do crédito reduziram a confiança do 

consumidor, que passou a privilegiar as compras de itens mais imprescindíveis, tais como 

medicamentos, e alimentos, adquiridos nos supermercados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fonte: Elaboração IEGV/ACSP a partir de dados da SEFAZ-SP. 

FATURAMENTO VAREJO AMPLIADO FEVEREIRO 2015
Mês/Mês Ano Anterior Mês/Mês Anterior Acumulado 12 Meses Acumulado Ano

RA-01 (SÃO PAULO) -9,9% -11,4% 3,0% -5,8%

RA-02 (METROPLITANA ABC) -6,6% -11,4% 2,2% -2,2%

RA-03 (METROPOLITANA ALTO DO TIETÊ) 6,9% -7,7% 10,7% 8,8%

RA-04 (METROPOLITANA OESTE) -8,8% -5,9% 3,5% -8,8%

RA-05 (LITORAL) -10,4% -19,6% 6,4% -6,8%

RA-06 (VALE DO PARAÍBA) -1,7% -15,8% 8,1% 0,3%

RA-07 (CAMPINAS) -9,4% -13,3% 4,4% -4,1%

RA-08 (JUNDIAÍ) 0,3% -12,8% 9,2% 4,0%

RA-09 E RA-10 (SOROCABA E VALE DO PARANAPANEMA) -4,0% -16,5% 7,6% 0,7%

RA-11, RA-16 E RA-19 (RIBEIRÃO PRETO, BAIXA MOGIANA E FRANCA) -7,5% -16,1% 6,0% -2,7%

RA-12 (BAURU) -9,8% -15,1% 3,4% -5,6%

RA-13 (ARAÇATUBA) -11,9% -13,0% 0,5% -7,0%

RA-14 E RA-20 (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E ALTA NOROESTE) -9,0% -14,1% 4,6% -5,2%

RA-15 (MARILIA) -11,5% -13,0% 3,9% -6,9%

RA-17 (PRESIDENTE PRUDENTE) -6,0% -14,3% 6,9% -0,6%

RA-18 (ARARAQUARA) -8,8% -14,9% 5,1% -4,1%

ESTADO DE SÃO PAULO -7,2% -12,3% 4,7% -3,5%

VENDAS VAREJO AMPLIADO FEVEREIRO 2015
Mês/Mês Ano Anterior Mês/Mês Anterior Acumulado 12 Meses Acumulado Ano

RA-01 (SÃO PAULO) -17,6% -12,5% -3,7% -12,3%

RA-02 (METROPLITANA ABC) -14,3% -12,5% -4,4% -8,9%

RA-03 (METROPOLITANA ALTO DO TIETÊ) -0,8% -8,8% 4,1% 1,3%

RA-04 (METROPOLITANA OESTE) -16,5% -7,0% -3,2% -15,1%

RA-05 (LITORAL) -18,1% -20,6% -0,2% -13,2%

RA-06 (VALE DO PARAÍBA) -9,4% -16,8% 1,5% -6,6%

RA-07 (CAMPINAS) -17,1% -14,3% -2,2% -10,7%

RA-08 (JUNDIAÍ) -7,4% -13,8% 2,6% -3,2%

RA-09 E RA-10 (SOROCABA E VALE DO PARANAPANEMA) -11,7% -17,5% 1,0% -6,2%

RA-11, RA-16 E RA-19 (RIBEIRÃO PRETO, BAIXA MOGIANA E FRANCA) -15,2% -17,1% -0,6% -9,4%

RA-12 (BAURU) -17,5% -16,1% -3,2% -12,1%

RA-13 (ARAÇATUBA) -19,6% -14,1% -6,2% -6,4%

RA-14 E RA-20 (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E ALTA NOROESTE) -16,7% -15,2% -2,0% -11,7%

RA-15 (MARILIA) -19,2% -14,1% -2,7% -13,3%

RA-17 (PRESIDENTE PRUDENTE) -13,7% -15,3% 0,3% -7,4%

RA-18 (ARARAQUARA) -16,5% -16,0% -1,5% -10,7%

ESTADO DE SÃO PAULO -14,9% -13,4% -1,9% -10,2%



 

 

Fonte: Elaboração IEGV/ACSP a partir de dados da SEFAZ-SP. 

FATURAMENTO VAREJO RESTRITO FEVEREIRO 2015
Mês/Mês Ano Anterior Mês/Mês Anterior Acumulado 12 Meses Acumulado Ano

RA-01 (SÃO PAULO) -6,4% -10,3% 7,0% -2,7%

RA-02 (METROPLITANA ABC) -4,5% -11,2% 4,4% -0,6%

RA-03 (METROPOLITANA ALTO DO TIETÊ) 5,9% -16,4% 13,6% 6,1%

RA-04 (METROPOLITANA OESTE) -7,4% -4,2% 4,4% -8,0%

RA-05 (LITORAL) -6,0% -19,7% 9,7% -3,1%

RA-06 (VALE DO PARAÍBA) 2,6% -14,2% 11,3% 2,7%

RA-07 (CAMPINAS) -5,5% -11,9% 9,6% -0,2%

RA-08 (JUNDIAÍ) 4,2% -11,1% 11,5% 7,2%

RA-09 E RA-10 (SOROCABA E VALE DO PARANAPANEMA) -2,0% -15,0% 10,3% 2,2%

RA-11, RA-16 E RA-19 (RIBEIRÃO PRETO, BAIXA MOGIANA E FRANCA) -4,7% -14,8% 9,9% -0,1%

RA-12 (BAURU) -7,7% -14,3% 6,8% -2,8%

RA-13 (ARAÇATUBA) -8,3% -11,9% 3,4% -3,2%

RA-14 E RA-20 (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E ALTA NOROESTE) -3,4% -12,5% 8,9% -0,2%

RA-15 (MARILIA) -10,0% -10,6% 6,7% -6,0%

RA-17 (PRESIDENTE PRUDENTE) -3,0% -13,6% 9,9% 2,0%

RA-18 (ARARAQUARA) -5,2% -12,4% 8,8% -1,3%

ESTADO DE SÃO PAULO -3,8% -11,0% 8,0% -0,7%

VENDAS VAREJO RESTRITO FEVEREIRO 2015
Mês/Mês Ano Anterior Mês/Mês Anterior Acumulado 12 Meses Acumulado Ano

RA-01 (SÃO PAULO) -14,1% -11,4% 0,4% -9,4%

RA-02 (METROPLITANA ABC) -12,2% -12,3% -2,2% -7,4%

RA-03 (METROPOLITANA ALTO DO TIETÊ) -1,8% -17,4% 6,9% -1,2%

RA-04 (METROPOLITANA OESTE) -15,1% -5,3% -2,2% -14,4%

RA-05 (LITORAL) -13,7% -20,7% 3,1% -9,8%

RA-06 (VALE DO PARAÍBA) -5,1% -15,3% 4,6% -4,3%

RA-07 (CAMPINAS) -13,2% -12,9% 3,0% -7,0%

RA-08 (JUNDIAÍ) -3,5% -12,2% 4,9% -0,1%

RA-09 E RA-10 (SOROCABA E VALE DO PARANAPANEMA) -9,7% -16,1% 3,7% -4,9%

RA-11, RA-16 E RA-19 (RIBEIRÃO PRETO, BAIXA MOGIANA E FRANCA) -12,4% -15,9% 3,2% -7,0%

RA-12 (BAURU) -15,4% -15,3% 0,2% -9,4%

RA-13 (ARAÇATUBA) -16,0% -12,9% -3,2% -16,0%

RA-14 E RA-20 (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E ALTA NOROESTE) -11,1% -13,6% 2,3% -7,1%

RA-15 (MARILIA) -17,7% -11,6% 0,1% -12,5%

RA-17 (PRESIDENTE PRUDENTE) -10,7% -14,6% 3,3% -5,0%

RA-18 (ARARAQUARA) -12,9% -13,5% 2,1% -8,1%

ESTADO DE SÃO PAULO -11,5% -12,0% 1,3% -7,5%


