1. Sobre a metodologia aplicada no Índice de confiança do varejo
O Índice de confiança municipal
do varejo da FCDL (ICV-FCDL) foi
construído com base em uma combinação da percepção dos empresários do varejo com relação a situação atual e suas
expectativas para um futuro próximo.

Na metodologia aplicada o score
abaixo de 100 significa uma tendência de
queda, por outro lado, qualquer número
acima de 100 significa uma tendência de
elevação, o índice pode variar entre 50 e
150.

Neste sentido, são coletadas através de questionários aplicados pela CDL
a percepção do empresário local quanto
a situação de sua própria empresa, sobre
a economia do estado e sobre a economia
nacional.

O diagrama abaixo serve como
ilustração da metodologia apresentada
na construção do ICV-FCDL.

Figura 1- Diagrama de apresentação da metodologia plicada na construção do ICV-FCDL
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2. Índice de Confiança do Varejo em Santa Cruz do Capibaribe
Apesar de alguns recuos pontuais
o Índice de Confiança do Varejo (ICVFCDL) no município de Santa Cruz do
Capibaribe mantêm a trajetória de crescimento desde dezembro de 2016. Em
uma análise mais detalhada sobre os
itens que compõem este índice pode-se
identificar que houve uma queda no nível

de satisfação do empresariado varejista
com a situação atual (ICV-A) se comparado a janeiro deste ano, por outro lado,
as expectativas com relação aos próximos seis meses (ICV-E) melhoraram
substancialmente, o que acabou por influenciar fortemente o resultado do ICVFCDL.
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Os índices que avaliam a situação
atual da economia demonstram uma insatisfação do empresariado varejista
tanto no cenário nacional como também
no cenário estadual, a diferença é que no
cenário estadual esse desconforto agravou-se ainda mais com relação a janeiro/2017. Ainda na análise do cenário
atual pôde-se perceber uma perda na avaliação da situação atual das empresas do
varejo.

este otimismo também se apresenta
quando questionados com relação a situação das empresas no futuro próximo.
Baseados nesses relatos e aplicando-se a metodologia apresentada,
chegou-se a um índice de confiança do
varejo em Santa Cruz do Capibaribe em
janeiro/2017 de 109,0 muito próximo ao
alcançado em janeiro/2017 que foi de
108,7. O resultado representa um quadro
de relativa confiança e está lastreado pelas expectativas de melhora do ambiente
econômico para os próximos meses.

Com relação ao cenário dos próximos seis meses a percepção do empresário varejista é otimista tanto para o cenário nacional quanto para o estadual,
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A construção do ICV-FCDL é resultado dos seis gráficos apontados anteriormente agrupados em dois índices; a
análise atual ICV-A e expectativas futuras ICV-E, desta forma o resultado apresentado no ICV-FCDL aponta que sofreu
influência positiva quanto as expectativas do empresariado e de forma negativa

quanto a satisfação do empresariado com
a situação atual. Apesar do índice apresentar um valor muito próximo ao registrado no mês de janeiro, é importante notar que o mesmo mantêm uma trajetória
de crescimento como pode ser demonstrado no gráfico 8.

Gráfico 7 - ICV-FCDL em Santa Cruz
do Capibaribe para o mês de
maio/2017
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3. Desempenho do Varejo de Santa Cruz do Capibaribe
O setor de comércio varejista no
munício segue a tendência nacional e
apresentou perdas com relação as vendas
no mês de abril tanto na comparação com
o mês anterior quanto na comparação
com igual período de 2016. Apesar do re-

Gráfico 9 - Vendas de abril
em relação ao mês anterior

sultado negativo sobre as vendas, o empresariado do setor demonstra otimismo
com relação a demandas futuras apostando no aquecimento do comércio em
especial com a aproximação do período
junino conforme pode ser observado no
gráfico 11.
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A sondagem apresenta novamente, perda nos níveis de emprego no
setor varejista em Santa Cruz do Capibaribe para o mês de abril, o valor de 93,7
pontos registrado para abril é ainda pior
que o registrado em janeiro/2017 (96,4),
o que aponta para uma aceleração no período na perda de postos de trabalho no
setor. Segundo dados do CAGED o mu-

nicípio perdeu em 2017 cerca de 66 postos de trabalho com carteira assinada no
comércio varejista e atualmente possui
cerca de 2.878 empregos no regime da
CLT. Já em relação as expectativas de
geração de novas vagas para os próximos
meses o quadro é de estabilidade, indicando uma desaceleração no processo
para os próximos meses de perdas de vagas de trabalho no setor.
Gráfico 13 - Expectativa de empregos
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A sondagem demonstrou a manutenção, a níveis baixos, dos estoques das
empresas do setor varejista em Santa
Cruz do Capibaribe, apontando inclusive
que as empresas estão operando em níveis de estoque ainda menores aos registrados em janeiro/2017 com relação ao
Gráfico 14 - Estoque realizado
com relação ao planejado

planejado para o período. Quando questionados com relação aos níveis de estoque para os próximos meses, os empresários acreditam que deverão operar
ainda mais enxutos com relação aos estoques.

Gráfico 15 - Estoque de
abril com relação ao mês
anterior
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O primeiro trimestre de 2017
aponta que os preços praticados pelos
fornecedores do setor varejista apresentaram leve queda e segundo as expectativas captadas pela sondagem, estas quedas deverão se acentuar para nos próximos meses.

Gráfico 17 - Preço dos
fornecedores no primeiro
trimestre

Já o comportamento dos preços
praticados pelo varejo em Santa Cruz do
Capibaribe deverá apresentar quadro de
estabilidade para os próximos meses.

Gráfico 18 - Expectativa
da evolução dos preços
dos fornecedores
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O Primeiro trimestre de 2017
não trouxe boas notícias para as empresas do setor varejista em Santa Cruz do
Capibaribe no quesito lucratividade. As
empresas registraram no primeiro trimestre perda nos níveis de lucratividade
da atividade.

Seguindo a tendência apontada
em sondagens anteriores a expectativa
do empresariado do setor varejista
aponta para uma queda nos níveis de inadimplência, resultado provável de uma
restrição na concessão de crédito das empresas do setor ao consumidor final.

Este recuo na lucratividade teve
impacto direto na situação financeira das
empresas que acaba o primeiro trimestre
em situação desfavorável.

Quando questionado sobre suas
expectativas quanto a realizar investimentos futuros, o empresariado respondeu ser contrário, neste momento, a novos investimentos.

Com comportamento similar os
níveis de crédito também apresentarão
recuo no primeiro trimestre do ano.
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Gráfico 20 - Margem de lucro
primeiro trimestre 2017

Gráfico 21 - Situação
financeira no primeiro
trimestre 2017

Gráfico 22 - Acesso ao
crédito no primeiro
trimestre 2017
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Gráfico 23 - Expectativa da
evolução da inadiplência
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Quando questionado sobre as
principais dificuldades que impactaram
de forma negativa os resultados da empresa no primeiro trimestre de 2017 o
empresariado aponta os níveis de vendas
insuficientes como o principal fator, seguido do problema com a segurança pública pode ser observado no gráfico 25 a
seguir.

Este resultado aponta para uma
mudança com relação as sondagens anteriores que indicava a falta de segurança
pública como o principal ponto negativo
que tem impactado o comércio varejista
de Santa Cruz do Capibaribe.
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Gráfico 25 – Principais dificuldades encontradas que impactaram negativamente na empresa
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4. Conclusões
Como resultado da sondagem
aplicada durante o mês de maio, pode-se
observar um leve incremento no índice
ICV-FCDL que mede o nível de confiança do varejo em Santa Cruz do Capibaribe, este resultado está lastreado nas
expectativas positivas para os próximos
meses que acabaram por superar até
mesmo a insatisfação com o quadro atual
da economia. Por outro lado, apesar dos
resultados negativos com relação aos volumes de vendas no mês de abril, a proximidade do período junino acabou por
influenciar também as expectativas
quanto ao aquecimento nas vendas.

com perda de rentabilidade e dificuldades de liquidez.
Reflexo deste quadro, as empresas continuam a diminuir seu quadro de
funcionários, com tendência a estabilizar
nos níveis atuais nos próximos meses.
Os preços praticados pelo varejo
demonstraram estabilidade no mês de
abril, já os preços praticados pela cadeia
de fornecimento apresentaram leve recuo.
No tocante a novos investimentos
o empresariado do comércio varejista em
Santa Cruz do Capibaribe permanece
cauteloso e avesso a realizar novos investimentos nos próximos meses.

De forma geral, houve uma piora
na condição financeira das empresas
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