VENDAS NO VAREJO EM MAIO / 2017 EM EXPANSÃO EM
CAMPINAS E REGIÃO

O comércio varejista de Campinas e Região apresentou neste mês de maio de 2017,
uma movimentação positiva, quando se constata uma elevação de 2,10% nas vendas
de maio/2017, contra as vendas de maio/2016. Na avaliação com os números de
Abril passado, a expansão foi de 16,86%, principalmente pelo efeito do “Dia das
Mães” que tiveram vendas acima de 2,50% frente ao “Dia das Mães” do ano passado,
e bem acima das vendas da Páscoa de abril passado.
O desataque foi a boa performance das vendas a vista, que cresceram 18,43%,
enquanto que as vendas a prazo, evoluíram em 15,38%, contra abril/2017, indicando
que a queda nos juros e a liberação ao crédito começam a ampliar as vendas,
conforme as metas deliberadas pelo Bacen, que no último dia 31/05/17 reduziu em
1,0 p. percentuais a taxa Selic para, 10,25% a.a.
É necessário lembrar, que as vendas de maio versus abril/2017 apresentam uma alta
expressiva de 16,86%, mais pela base fase fraca de abril/17 que apresentou, naquela
oportunidade, uma queda de 6,0% no Comércio varejista.
No acumulado do ano (janeiro a maio/17) houve um leve aumento nas vendas de
0,17%, quando o faturamento atingiu R$ 5.172,6 bi em Campinas e na Região R$
12.315,5 bi, uma queda de 1,08%.
A inadimplência, tanto em Campinas como na RMC, apresenta uma elevação de
6,45% entre maio e abril/2017, e uma queda de 25,40% em relação a maio de 2016.
No acumulado do ano (janeiro a maio/17) a inadimplência se reduziu em 8,72%,
apresentando em Campinas um total de 82.366 carnês vencidos e não pagos a mais
de 30 dias, no montante de R$ 59,3 milhões, e na RMC um total de 196.110 carnês,
no montante de R$ 141,2 milhões. O mês de maio mostra uma tendência de
recuperação da economia, que apresenta melhoras nos principais indicadores
econômicos.
No entanto, uma nova crise política se apresenta, trazendo novamente, a incerteza
para os próximos meses.
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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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