
venda de veículos automotores registrou
movimento recorde no mês de março,
alcançando 232,2 mil unidades comercializadas,

o que representou uma alta de 20% em relação
ao mesmo mês do ano passado. Os números do
terceiro mês do ano contribuíram para que o primeiro
trimestre também batesse recorde nas vendas. No
acumulado dos três primeiros meses do ano foram
vendidos 648 mil unidades, um elevação de 31,4% em
relação ao primeiro trimestre de 2007.

O volume de crédito à pessoa física para a
aquisição de automóveis aumentou no primeiro
bimestre em 44,9% e chegou a RS 116,8 bilhões, valor
que representa 35,4% do total de crédito destinado às
pessoas físicas pelo Sistema Financeiro Nacional.

A melhora na venda de automóveis quanto em
outros setores, corrobora o aumento da confiança
do consumidor, com a melhora no nível de emprego
e renda. Isto foi o que detectou a pesquisa da CNI
para o primeiro trimestre. Resta esperar qual será o
comportamento do consumidor frente o retorno da
elevação da Selic e algumas pressões infladonárias
como a que virá do aumento do trigo.

QUEDA NO VOLUME DE CHEQUES SEM FUNDO
Em março houve queda no volume de cheques

devolvidos por falta de fundos. Foram 20,8 cheques a cada
mil compensados enquanto no mesmo mês do ano passad o,
o montante chegou a 23,1 cheques. Na comparação com
fevereiro houve aumento da inadimplência de 6,5% já que
o segundo me do ano apresentou uma devolução de 19,5
cheques a cada mil compensados.

Na comparação entre o primeiro trimestre deste ano e
os primeiros três meses de 2007 houve queda de 2,9% no
volume de cheques sem fundo. A média de janeiro a março
deste ano foi de 19,8 devoluções a cada mil.

O amento de março na comparação com fevereiro é
explicado pela sazonalidade do terceiro mês do ano, que
acumula parcelas de IPVA, IPTU, despesas escolares e
últimas do Natal.

Na comparação trimestral e com março de 2007, a
retração se deve à melhora do emprego e da renda e pela
maior oferta de crédito.

NÚMEROS DO COMÉRCIO EM FEVEREIRO
De acordo com o IBGE, o volume de vendas do
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comércio cresceu 12,2% em fevereiro, na comparação
com o mesmo mês do ano passado. Na comparação
com janeiro, houve retração de 1,5%, o que não significa
necessariamente uma tendência de recuo, mesmo
porque fevereiro possui menos dias úteis. Mesmo assim,
os números de fevereiro acenderam o sinal de alerta, já
que a recente conjuntura econômica brasileira pode
afetar tanto a indústria quanto o varejo, que ainda têm
uma margem boa para trabalharem.

No segundo mês do ano, o destaque na comparação
com o mesmo mês do ano passado foram os ramos de
móveis e eletrodomésticos e o de equipamentos de
escritório e informática. Porém a maior influência para o
resultado global foi do setor hiper e supermercadista com
crescimento de 7,2% em relação ao mesmo mês de 2007.

O resultado acumulado no ano está em 12,0%
enquanto em 12 meses o crescimento é de 10,2%.
Em termos de receita nominal, o mês de fevereiro
praticamente repetiu o desempenho do mês anterior e
ficou em 16,7%.
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Text Box
Fonte: Suma Economica, n. 361, p. 26-27, maio. 2008.




