VENDAS DO VAREJO DE FEVEREIRO DE 2017 REDUZIDAS E INADIMPLÊNCIA
ESTABILIZADA,
EM CAMPINAS E REGIÃO

O comércio varejista de Campinas e região apresentou neste mês de
fevereiro de 2017, uma movimentação de 0,63% abaixo da movimentação de
fevereiro de 2016, influenciado pela redução nos números de dias
trabalhados e fraca atividade do Carnaval deste ano em relação ao do ano
passado.
Além do Carnaval, o mês de fevereiro teve também, a
movimentação com as compras de material escolar, tendo em vista, o início
das aulas no ano letivo.
O único destaque foi que o volume de vendas de fevereiro, praticamente se
igualou ao de janeiro passado, quando as compras à vista, superam as
compras a prazo, mas em volumes pouco expressivos.
A inadimplência apresentou em fevereiro de 2017, uma queda de 21,03% na
avaliação com janeiro de 2017. Na avaliação com o acumulado do ano
(janeiro a fevereiro), a inadimplência se elevou em 3,25%, quando se
constata que no acumulado de 2016, ficaram sem pagamentos, cerca de
31.703, contra 32.733 carnês e boletos não pagos e vencidos a mais de 30
dias, no acumulado de 2017, representando cerca de R$ 23,9 milhões que
deixaram de circular no comércio messe início do ano de 2017.
O mês de fevereiro, principalmente quando é contemplado com as festas do
Carnaval, é um período de baixa movimentação no mercado varejista. No
entanto, em função das melhorias nos atuais indicadores econômicos,
inflação em queda, juros em tendências de redução, inadimplência se
estabilizando, poder de compra se elevando, afeta positivamente o índice de
confiança dos empresários e consumidores, na melhoria da economia, pelo
menos até o 3º trimestre deste ano, quando se espera a reforma da
previdência e reversão no desemprego, até lá.
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Serviço Central de Proteção ao Crédito - SCPC
AVALIAÇÃO MENSAL - FEVEREIRO/2017

IMC = Indicador de Movimento do Comércio
ICH = Indicador de Consultas de Cheques
INA = Estimada a partir de Novembro/2015 (*)
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