VENDAS DE FEVEREIRO TÊM CRESCIMENTO MODESTO EM CAMPINAS E REGIÃO

As vendas de fevereiro de 2018 superaram em 1,89% as vendas de fevereiro de 2017, mas
caíram (-1,97%) em relação às vendas de janeiro passado.
O mês de fevereiro teve a influência do Carnaval, que reduziu em quatro dias úteis o
impacto das vendas no varejo. Porém houve a participação do e-commerce, que acresceu
em 8,0% as vendas físicas. Convertidas em consultas ao SCPC, o e-commerce representaria
20.921 consultas dentre as 261.513 consultas das respectivas vendas físicas de fevereiro de
2018.
Outro destaque foram as vendas a prazo, que se expandiram em 10,72%, com uma redução
de (-6,68%) nas vendas à vista.
O impacto das vendas a prazo é mais sério à medida que os consumidores se descontrolam e
partem para um crescimento da inadimplência e consequentemente a volta do aumento do
endividamento.
Dessa forma, as vendas de fevereiro de 2018 movimentaram cerca de R$ 1.019,6 bi em
Campinas, e na RMC atingiram R$ 2.427,6 bi, uma expansão de 6,90% em valores nominais.
A inadimplência apresentou em fevereiro de 2018, em Campinas, uma redução de (-9,96%)
em relação a janeiro, e uma expansão de 9,10% em relação a fevereiro de 2017. No
acumulado de janeiro/fevereiro houve um crescimento de 1,61%, com 33.260 carnês /
boletos vencidos e não pagos há mais de 30 dias, representando R$ 23,9 milhões no
endividamento.
Na RMC os números projetados para as vendas no varejo mostram uma expansão de 1,89%
em relação a fevereiro de 2017.
A inadimplência também apresentou uma expansão de 1,61%, com fevereiro de 2018
representando 79.190 carnês / boletos vencidos e não pagos há mais de 30 dias,
representando cerca de R$ 57,0 mi no endividamento dos consumidores da RMC.
O varejo nesses dois meses de 2018 mostra uma tendência positiva na atividade econômica
de Campinas e Região. Demonstra um crescimento no consumo e a continuidade da
expansão dos demais indicadores, principalmente o da Renda e Emprego e da Confiança,
passando ao largo do ano Eleitoral que teremos em 2018, cujo o resultado só saberemos no
final do pleito.
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IMC = Indicador de Movimento do Comércio
ICH = Indicador de Consultas de Cheques
INA = Estimada a partir de Novembro/2015 (*)
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