PESQUISA CONJUNTURAL DO COMÉRCIO VAREJISTA
ANÁLISE SEMESTRAL
O comércio varejista do município de Araraquara apresentou crescimento de 12,8% no
primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.
De acordo com pesquisa do Núcleo de economia do Sincomércio, com base em dados
fornecidos pela FECOMERCIO-SP, a variação de faturamento real alcança 949 milhões
de reais, um excelente resultado para a região.
Em destaque como categorias de maior crescimento no período estão “lojas de
vestuário, tecidos e calçados”, que englobam grande parte das empresas existentes no
segmento varejista e o segmento de “móveis e decoração”. A melhoria desses nichos
reflete a retomada econômica da região e uma melhora frente ao ano de 2016, que
ainda foi marcado por queda nas vendas e no consumo, e pelo aumento do
desemprego. As melhores condições econômicas vividas esse ano possibilitaram uma
reação do consumo e da confiança do consumidor, apesar de ainda em passos lentos.
Faturamento do Comércio Varejista da Região de Araraquara (Em milhões de Reais)
2017

2016

316,9
294,9

Outras atividades
Supermercados

436,6
89,9
60,7

Lojas de vestuário, tecidos e calçados
Lojas de móveis e decoração
Materiais de construção
Eletrodomésticos, eletrônicos e Lojas de…
Farmácias e perfumarias
Concessionárias de veículos
Autopeças e acessórios

489,5

5,0
3,6

74,0
70,6
94,3
78,9
129,0
115,7
158,1
142,4
37,3
32,4

Os segmentos de “Materiais de construção” (7,45%) e “outras atividades” (4,79%)
figuram como os segmentos de menor crescimento percentual em relação ao ano
passado, principalmente por influência da renda ainda restrita das famílias,

prejudicando em larga escala o setor de construção civil, principalmente na dificuldade
em adquirir crédito para realização das obras e pela pouca demanda de novas
construções.
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Atividade
Autopeças e acessórios
Concessionárias de veículos
Farmácias e perfumarias
Eletrodomésticos, eletrônicos e L.D.**
Materiais de construção
Lojas de móveis e decoração
Lojas de vestuário, tecidos e calçados
Supermercados
Outras atividades
Total do Comércio Varejista

Faturamento
Real (1º Semestre)*

2017/2016
(%)

Acumulado no ano
(%)

224.088,10
948.682,57
774.397,30
565.637,43
444.153,41
30.117,44
539.885,70
2.937.283,93
1.901.746,28
8.365.992,17

15,31
10,99
11,57
19,47
4,79
38,89
48,18
12,12
7,45
12,81

11,1
7,0
7,6
15,1
1,1
33,8
43,0
8,1
3,6
8,8

(*) a preços de set/2017 - valores em R$ milhões (**) Lojas de departamentos

O ciclo de reação do comércio varejista foi sustentado durante o ano de 2017 pela
melhora nas variáveis de inflação, emprego e crédito, fundamentais para a
determinação do consumo. As expectativas para o segundo semestre do ano seguem
positivas, com expectativa de um crescimento de 8,5% no ano em relação a 2016. O
ritmo de recuperação vem sendo liderado pelo comércio de bens duráveis, que foi um
dos mais afetados pela crise no período de 2014-2016, devido ao seu alto valor
agregado e à queda nos rendimentos das famílias com o desemprego. As mudanças de
postura do consumidor e melhora no mercado de trabalho têm mostrado um aumento
na confiança e nas suas expectativas para o futuro, favorecendo esse segmento.

Nota metodológica
A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista no Estado de São Paulo (PCCV) utiliza dados da receita
mensal informados pelas empresas varejistas ao governo paulista por meio de um convênio de
cooperação técnica firmado entre a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) e a
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

