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Crescimento de vendas de abril caem em decorrência do “efeito calendário”, com
previsão de retomada para maio e junho
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Como consequência da mudança do feriado da Páscoa para o mês de março, o IAV-IDV (Índice
Antecedente de Vendas) deve crescer apenas 2,1% em abril em relação ao mesmo período do ano
passado. Para maio e junho, espera-se uma retomada do crescimento, com níveis calculados em
9,2% e 9,4%, respectivamente. Os índices são projetados pelo IDV (Instituto para Desenvolvimento
do Varejo), a partir de estudos realizados mensalmente.
O setor que mais contribui para essa queda no crescimento em abril é o de bens não-duráveis,
intimamente ligado nesse caso à venda dos ovos de Páscoa em março. No mês passado, o
crescimento foi de 9,4%, enquanto no mês de abril o índice sofreu queda de 6,8%, comparando-se
http://www.portalnovarejo.com.br/destaque/destaques/iav-idv-estima-queda-nas-vendas-de-abril[18/04/2013 10:11:12]

Curtir

Você curtiu isso.

Você e outras 3.997 pessoas curtiram NoVarejo
Consumidor Moderno.3.997 pessoas curtiram
NoVarejo Consumidor Moderno.

IAV-IDV estima queda nas vendas de abril - Portal NoVarejo

com o mesmo período do ano passado. Para os meses seguintes, o crescimento estimado fica em
16,7% para maio e 14,9% para junho.
O índice de bens não-duráveis corresponde entre 40% e 50% ao valor total do IAV-IDC projetado.
Com relação aos bens semi-duráveis (que incluem vestuário, calçados, livrarias e artigos esportivos)
os valores para abril, maio e junho são, respectivamente, 10,5%, 10,8% e 11,3%. Já sobre os bens
duráveis, mesmo com o retorno gradual das alíquotas originais do IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados) para linha branca e móveis, as taxas de crescimento esses meses são de 10,6%,
Home

5,6% e 6,2%, também em comparação com o mesmo período do ano passado.

Universo

Gente

Distribuição

Última modificação em Qua, 17 de Abril de 2013 20:46

Add a comment...
Posting as Juliana Castro (Change)
✔

Comment using...

Comment

DESTAQUE TV

Post to Facebook

Facebook social plugin

Lido 22 vezes

|

Gostou? Tweet para seus seguidores!

Publicado em Destaques
Compartilhar Socialmente

Mais nessa categoria!
cantos do país »

« Venda de álcool para menores de 18 anos agora é crime

Trabalho escravo domina os quatro

voltar ao topo

Clique aqui para acessar o nosso canal de vídeos
no Youtube

RETRATOS NOVAREJO

1 2 3 4 5 Next »

http://www.portalnovarejo.com.br/destaque/destaques/iav-idv-estima-queda-nas-vendas-de-abril[18/04/2013 10:11:12]

Design

