Comércio segue em queda no mês de abril
Para a CDL Caxias ambiente de instabilidade e incertezas está
impactando negativamente sobre as decisões de consumo da
população caxiense
O comércio de Caxias do Sul apresentou crescimento negativo de 4,78%
em relação a março de 2014 e de 17,81% comparado a abril de 2013. O
segmento continua sendo atingido pelas incertezas na economia local, regional
e nacional. Para o diretor secretário da CDL Caxias Ivonei Pioner, os números
demonstram que os consumidores estão mais comedidos nos gastos. Essa
constatação

pode

ser

verificada

inclusive

no

baixo

movimento

de

atendimentos/consultas dos lojistas junto ao SPC. “A possibilidade de férias
coletivas em algumas empresas da cidade e de demissões que ocorreram e
ainda poderão ocorrer, tem trazido um ambiente de instabilidade e incertezas
que acabam por impactar negativamente sobre as decisões de consumo da
população caxiense. Observamos em abril uma influência muito negativa na
confiança tanto do consumidor quanto do empresário”, opinou.
De acordo com o empresário, outros dois fatores podem ter colaborado
ainda mais para o resultado negativo: o feriado prolongado de Páscoa e
Tiradentes, e feiras itinerantes em Caxias, como é o caso de Ibitinga.
Mais uma vez, o segmento de Implementos Agrícolas continua com
números positivos em função de incentivos governamentais, com linha de
crédito específica e juros subsidiados, além de menos burocracia na concessão
do crédito.
A assessora de economia e estatística da CDL de Caxias do Sul, Maria
Carolina Rosa Gullo, evidencia que surpreende o registro de números positivos
no mercado de trabalho local apesar destes acontecimentos. “Acredito que as
empresas estejam com a esperança de soluções de curto prazo e preferem
segurar a mão de obra neste momento”, sugeriu.

Em relação à inadimplência, no mês de abril houve um pequeno
aumento da inclusão de CPFs, débitos e cheques. Na avaliação da
economista, para esta época pode ser considerado um movimento normal
porque algumas instituições de ensino costumam fazer os registros dos seus
inadimplentes.
O desempenho das vendas no comércio caxiense referente ao mês de
abril foi apresentado pela CDL Caxias do Sul em coletiva de imprensa nesta
quarta-feira (04), na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias
do Sul.

