Desempenho do comércio é negativo em outubro e
inadimplência aumenta
Nem o Dia das Crianças conseguiu melhorar o cenário econômico do setor

O comércio caxiense apresentou mais um mês de resultados negativos. Nem
mesmo o Dia das Crianças, uma data importante para o comércio, foi capaz de
melhorar o cenário do comércio, que apresentou um desempenho negativo de
0,92% em relação ao mês de setembro de 2015 e de 36,28% em relação a
outubro do ano passado. Apenas o segmento de “livrarias, papelarias e
brinquedos” demonstrou fôlego com a data, com um resultado de 10,89%.
Mesmo assim, somente na comparação com o mês de setembro de 2015.
Em relação a outubro de 2014, o único segmento que apresentou resultado
positivo foi o de materiais de construção, do ramo duro, com um crescimento de
12,69%. Em relação a setembro de 2015, no ramo duro, os segmentos de
“informática e telefonia” (15,95%), de “automóveis, caminhões e autopeças
novos” (10,03%) e de “eletrodomésticos, móveis e bazar” (15,95%)
apresentaram crescimento positivo.
Já no ramo mole, destaque apenas para o segmento de produtos químicos que
cresceu 24,35% em relação a outubro de 2014 e 13,35% no acumulado do ano.
Segundo Maria Carolina Gullo, assessora de Economia e Estatística da Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul, se a tendência dos últimos anos
se confirmar, o mês de novembro deve trazer resultados mais positivos para o
comércio em função da antecipação das compras de natal e do pagamento da
primeira parcela do 13º salário.
Em relação aos empregos, no mês de outubro os números mostram que o ajuste
no mercado de trabalho continua em função do mal desempenho da economia
local e regional. Em outubro apenas o setor “extrativo mineral” obteve saldo
positivo de vagas. Todos os demais setores apresentaram saldo negativo.
A indústria foi o setor que apresentou o maior saldo negativo de vagas em
outubro seguida pelo setor de serviços e depois o comércio. No acumulado do
ano, a indústria fechou mais de 8 mil vagas seguida pelo comércio com 1126
vagas a menos. Em doze meses, 13.933 vagas foram fechadas em Caxias do
Sul, das quais, 11.268 ou quase 81% do total de vagas fechadas, estão no setor
da indústria e 10% no comércio.

Inadimplência:
Em relação as consultas realizadas pelos lojistas junto ao SPC têm-se que houve
aumento em relação ao mês anterior (7,01%), mas uma diminuição em relação
ao mesmo período do ano passado (10,80%). Já as consultas realizadas junto
ao SPC houve diminuição (4,32%) tanto em relação a setembro de 2015 como
a outubro de 2014 (17,73%).

Nas inclusões de novos débitos ocorreu aumento dos mesmos tanto em relação
a setembro de 2015 (45,96%.) quanto em relação a outubro de 2014 (15,69%).
Já as exclusões de débitos diminuíram nos dois períodos: setembro de 2015 e
outubro de 2014.
Nos cheques, tanto as inclusões como as exclusões apresentaram diminuição
nos dois períodos: setembro de 2015 e outubro de 2015. Como houve aumento
de inclusões e diminuição das exclusões, o número de CPFs na base do sistema
SPC Serasa aumentou também em relação aos dois períodos analisados.

