VENDAS NO VAREJO DE ABRIL APRESENTAM A 1ª QUEDA DO ANO EM
CAMPINAS E REGIÃO

O comércio varejista de Campinas e Região apresentou neste mês de abril
de 2017, a sua primeira movimentação negativa do ano, quando se constata
uma queda de 2,74% nas vendas de abril/2017 contra as vendas de abril/
2016.
Na comparação com os números de março/2017, a queda foi mais aguda,
chegando aos 6,00% de redução.
Apesar das vendas da Páscoa superarem as vendas da Páscoa de 2016 em
1,25%, o elevado número de dias parados (14/04, 21/04 e 28/04), motivou
essa redução no comércio varejista.
Destaca-se também, que houve uma forte restrição nas vendas a prazo
13,40% e uma pequena expansão nas vendas a vista, 3,30%, motivada ainda,
pelas elevadas taxas de juros no mercado financeiro.
A inadimplência de abril de 2017 apresentou uma elevação de 14,06% em
comparação com março passado, e reduziu em 2,38% em comparação com
abril de 2016. No acumulado do ano, janeiro a abril/2017, a inadimplência
em Campinas apresentou uma pequena redução de 2,64%, com um saldo de
64.403 carnês e boletos vencidos e não pagos a mais de 30 dias, no total de R
$ 46,4 milhões que deixaram de circular no comércio campineiro.
Na RMC, os números da inadimplência representaram cerca de 153.340
carnês e boletos vencidos e não pagos a mais de 30 dias, no total de R$ 110,4
milhões que deixaram de circular no comércio varejista da RMC.
A perspectiva para os próximos meses no comércio varejista, apesar dessa 1ª
redução é ainda de que a recuperação vai continuar ainda mais lenta,
acreditando-se que o Bacen continuará reduzindo a Selic a patamares mais
elevados até o final do ano, para trazer a inflação abaixo da meta dos 4,50%,
e que as reformas da previdência e do trabalho encontrem uma solução
plausível até o final de 2017.
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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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