
  

 



 

BOLETIM AC-VAREJO – RA 17 

  

• O Instituto de Economia Gastão Vidigal (IEGV) da ACSP passará a divulgar mensalmente 

índices de faturamento (receita nominal) e de volume de vendas (receita real, deflacionada 

pelo IPCA) do varejo do Estado de São Paulo, da capital e de cada Região Administrativa 

(RA) que compõe a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (FACESP).  

  

 Faturamento 

RA-17 

Volume de 

Vendas RA-17 

Faturamento 

Estado de SP 

Volume de Vendas 

Estado de SP 

Maio 2014/Abril 2014 0,4% -0,1% 5,0% 4,5% 

Maio 2014/ Maio 2013 -2,7% -9,1% -0,1% -6,5% 

Acumulado 2014 -3,9% -9,4% -0,9% -6,5% 

Acumulado 12 Meses 4,3% -1,7% 4,8% -1,3% 

          

   

• Em maio, a receita nominal do comércio da RA-17 apresentou aumento em relação ao mês 

anterior (0,4%) e no acumulado em doze meses (4,3%), enquanto mostrou redução na 

comparação com maio de 2013 (2,7%) e no acumulado do ano (3,9%).  

• As vendas físicas do varejo registradas em maio na mesma região apresentaram diminuição 

em relação a abril (0,1%), em termos do mesmo mês do ano passado (9,1%), nos primeiros 

cinco meses do ano (9,4%) e no acumulado em doze meses (1,7%).   

• No mesmo mês, a receita nominal e o volume de vendas do varejo do Estado de São Paulo 

mostraram queda em comparação com maio do ano passado (0,1% e 6,5%, 

respectivamente) e no acumulado de 2014 (0,9% e 6,5%, respectivamente), e elevação em 

relação a abril (5,0% e 4,5%, respectivamente), enquanto nos últimos doze meses houve 

alta de 4,8% no faturamento e recuo de 1,3% nas vendas físicas.  

• Para o ano como um todo, as perspectivas para o volume de vendas do varejo do Estado de 

São Paulo, de acordo com a evolução do Índice de Confiança do Consumidor do Estado de 

São Paulo (ICC), elaborado mensalmente para a Associação Comercial de São Paulo pela 

IPSOS Public Affairs, são de baixo crescimento, em linha com a desaceleração do crédito, 

dos salários e do emprego, além da perda de poder aquisitivo decorrente da maior inflação.  

• Para junho, os resultados do varejo paulista tampouco devem ter sido favoráveis, devido 

ao efeito negativo das paralizações decorrentes da realização da Copa do Mundo.  

  



 
Aspectos Metodológicos 

 

A partir de um convênio de cooperação técnica firmado entre a Associação Comercial de São 

Paulo e a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP), o Instituto de Economia 

Gastão Vidigal (IEGV) passou a receber mensalmente os dados de faturamento do varejo, 

coletados a partir das informações do ICMS, tanto do Estado de São Paulo, como da capital e 

das demais regiões, agrupadas de acordo com a localização de cada Delegacia Regional 

Tributária (DRT).   

O IEGV, em conjunto com a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo 

(FACESP), compatibilizou cada Região Administrativa (RA) com a correspondente DRT. Em 

alguns casos, se fez necessário agrupar mais de uma RA na mesma DRT, pois, em primeiro 

lugar, o número de regiões administrativas (20) supera o número de delegacias regionais 

tributárias (16). Além disso, a distribuição dos municípios nas primeiras, em alguns casos, não 

obedece a critérios geográficos.  

No caso da RA-17 da FACESP, a correspondência se deu com a DRT-10 (Presidente Prudente), 

que considera os seguintes municípios: Adamantina, Alfredo Marcondes, Alvares Machado, 

Anhumas, Caiabu, Caiuá, Dracena, Emilianópolis, Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, 

Flora Rica, Flórida Paulista, Iepê, Indiana, Inúbia Paulista, Irapuru, João Ramalho, 

Junqueirópolis, Lucélia, Marabá Paulista, Mariápolis, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, 

Monte Castelo, Nantes, Narandiba, Nova Guataporanga, Osvaldo Cruz, Ouro Verde, Pacaembu, 

Panorama, Parapuã, Paulicéia, Piquerobi, Pirapozinho, Pracinha, Presidente Bernardes, 

Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rancharia, Regente Feijó, 

Ribeirão dos Índios, Rinópolis, Rosana, Sagres, Salmourão, Sandovalina, Santa Mercedes, Santo 

Anastácio, Santo Expedito, São João do Pau D’Alho, Taciba, Tarabai, Teodoro Sampaio, e Tupi 

Paulista.  

Os dados também são disponibilizados em termos dos seguintes segmentos do comércio: 

autopeças e acessórios, concessionárias de veículos, farmácias e perfumarias, lojas de 

departamento, lojas de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, lojas de material de construção, 

lojas de móveis e decorações, lojas de vestuários, tecidos e calçados, outros tipos de comércio 

varejista e supermercados.  

A partir dessas informações, o IEGV passará a divulgar mensalmente índices do comportamento 

do faturamento e do volume de vendas do comércio do Estado de São Paulo, da cidade de São 

Paulo e das demais regiões paulistas. Os indicadores terão uma defasagem de dois meses, de 

acordo com o cronograma de divulgação dos dados da SEFAZ-SP. Sendo assim, esse boletim 

apresentará o comportamento observado para a receita bruta e as vendas físicas do comércio 

durante o mês de abril de 2014. Além disso, a SEFAZ-SP disponibilizou séries históricas desde 

janeiro de 2008, o que possibilita a aplicação de modelos estatísticos de projeção.  

  

 

  



 
Evolução Histórica do Faturamento do Varejo 

  

O Gráfico 1 mostra a evolução histórica do índice do faturamento do varejo na RA-17 e no 

Estado de São Paulo, que apresentam padrão de comportamento similar, marcado pela 

sazonalidade característica do comércio.  

GRÁFICO 1 

EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DO FATURAMENTO NOMINAL DO VAREJO DA RA-17 E DO 

ESTADO  DE SÃO PAULO: Janeiro 2008 – Maio 2014 (Índice 100 = Janeiro 2008) 

 

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

  

O Gráfico 2 apresenta as variações da receita nominal do comércio no acumulado de doze 

meses. Novamente, pode ser observado grande semelhança em ambas as séries, ressaltando-

se a tendência fortemente decrescente.  
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GRÁFICO 2 

VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DOS ÍNDICES DO FATURAMENTO NOMINAL DO 

VAREJO DA RA-17 E DO ESTADO DE SÃO PAULO: Janeiro 2010 – Maio 2014 (%) 

 

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

  

 

 

 

 

 

Evolução Histórica do Volume de Vendas do Varejo 

  

A evolução do volume de vendas do varejo é obtida a partir da exclusão do efeito da inflação 

sobre o faturamento do varejo, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA). O Gráfico 3 permite apreciar o mesmo padrão de volatilidade observado para o 

faturamento nas vendas físicas da RA-17 e do Estado de São Paulo.  

  



 
GRÁFICO 3 

EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DO VOLUME DE VENDAS DO VAREJO DA RA-17  E DO ESTADO 

DE SÃO PAULO: Janeiro 2008 – Maio 2014 (Índice 100 = Janeiro 2008) 
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    Fonte: Elaboração IEGV/ACSP, a partir de dados da SEFAZ-SP.  

  

Igualmente, do ponto de vista da variação acumulada em doze meses, tal como mostra o 

Gráfico 4, o padrão de comportamento decrescente é bastante similar ao visualizado no caso 

do faturamento.  
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GRÁFICO 4 

VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES DOS ÍNDICES DO VOLUME DE VENDAS DO 

VAREJO DA RA-17 E DO ESTADO DE SÃO PAULO: Janeiro 2010 – Maio 2014 (%) 

 

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