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Enfoque Econômico é uma publicação do IPECE que tem por objetivo fornecer informações de forma imediata
sobre políticas econômicas, estudos e pesquisas de interesse da população cearense. Por esse instrumento
informativo o IPECE espera contribuir para a disseminação, de forma objetiva, do conhecimento sobre temas
relevantes para o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará.

Apesar da leve retração nas vendas, o varejo cearense registrou a maior
arrecadação de ICMS e o maior consumo de energia elétrica do ano de 2014

1.Volume de Vendas do Comércio Varejista Cearense
Dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o
Estado do Ceará, divulgados no mês de outubro de 2014, revelaram que o volume de vendas no comércio
varejista apresentou uma queda de 0,17% em relação a setembro de 2014 ajustado sazonalmente (Gráfico 1).
Todavia, na comparação com outubro de 2013, ocorreu uma alta de 3,09%. Já no acumulado do ano até outubro
de 2014 houve crescimento de 6,20% e nos últimos 12 meses, na comparação aos 12 meses anteriores, a alta foi
de 5,99%, revelando de certo modo um comportamento de aceleração das vendas no período mais recente.
Gráfico 1: Variação do Volume de Vendas do Comércio Varejista (Ajustado Sazonalmente) – Ceará –
Out./2013 a Out./2014 (%)

Fonte: PMC/IBGE. Elaboração: IPECE.

2. Empregos Gerados no Comércio Cearense
Em outubro de 2014, o Estado do Ceará obteve um saldo líquido positivo de 2.202 empregos formais, uma alta
de 26,19% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com os dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério de Trabalho e Emprego (TEM). No entanto, o mês de
outubro de 2014 apresentou uma queda em relação ao mês imediatamente anterior de 5,45% e no acumulado do
ano também foi registrado queda de 36,40% em relação ao mesmo período do ano de 2013. Nos últimos 12
meses, em relação aos 12 meses anteriores, houve uma redução de 12,11%. Esses dados mostram uma nítida
retomada na geração de empregos no varejo local depois de meses de fechamento de vagas e de baixo de
desempenho do setor.
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Gráfico 2: Empregos Gerados no Comércio - Ceará – Out./2013 a Out./2014

Fonte: CAGED/MTE. Elaboração: IPECE.

Dados já divulgados para o mês de novembro de 2014 revelam que o saldo de empregos gerados no comércio
cearense alcançaram 5.501, maior saldo no ano, com uma alta de 149,82% sobre o mês de outubro de 2014,
tendo ficado acima também do registrado em igual mês do ano passado.

3. ICMS do Comércio Cearense
De acordo com dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ), foram arrecadados R$ 337,9
milhões no setor do comércio em outubro de 2014, alta de 17,52% em relação a outubro de 2013 e crescimento
de 7,58% em relação ao mês imediatamente anterior. No acumulado do ano, a receita de ICMS do comércio
apresentou uma alta ainda mais expressiva de 12,60% e nos últimos 12 meses, em comparação aos últimos 12
meses anteriores, crescimento de 12,71%.
Gráfico 3: ICMS do Comércio – Ceará – Out./2013 a Out./2014 (R$ milhões)

Fonte: SEFAZ. Elaboração: IPECE.

Dados recentes do mês de novembro de 2014 mostram que a arrecadação de ICMS no Ceará foi de,
aproximadamente, R$ 333,4 milhões, apresentando uma queda de 1,33% em relação a outubro de 2014, mas
ainda a segunda maior arrecadação do ano.

4. SPC/Fortaleza
As consultas ao Sistema de Proteção ao Crédito (SPC) totalizaram 913.754 no mês de outubro de 2014, uma
alta de 15,43% em relação a outubro de 2013, de acordo com a Câmara de Dirigentes Logísticos de Fortaleza
(CDL), sendo que no mês, houve uma queda de 9,45% em relação a setembro de 2014. No acumulado no ano
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houve crescimento de 11,84% acima do acumulado de 2013 e nos últimos 12 meses, em relação aos últimos 12
meses anteriores, alta de 12,34%.
Gráfico 3 – Consultas ao SPC – Fortaleza - Out./2013 a Out./2014 (Mil)

Fonte: SPC/CDL. Elaboração: IPECE.

Dados já divulgados para o mês de novembro de 2014 mostram que as consultas ao SPC foram de 1.093.579,
maior valor no ano, com uma alta de 19,68% sobre o mês de outubro de 2014.

5. Fluxo de Inadimplentes Cadastrados no SPC/Fortaleza
Ainda de acordo com a CDL, as inclusões ao SPC em Fortaleza representaram 104.092 no mês de outubro de
2014 e as exclusões, 93.680, fazendo com que o fluxo de inadimplentes (Gráfico 4) tivesse um saldo aumentado
em 10.412 novos negativados. Esse valor apresentou uma queda de 57,29% em relação ao mesmo período de
2013. No acumulado do ano, em relação ao acumulado de 2013, houve um crescimento de 4,05% e nos últimos
12 meses, em comparação aos 12 meses anteriores, queda de 48,37%, ainda bastante influenciada pelos
resultados de dezembro do ano anterior.
Gráfico 4 – Fluxo de Inadimplentes Cadastrados no SPC - Fortaleza – Out./2013 a Out./2014 (Mil)

Fonte: SPC/CDL. Elaboração: IPECE.

Para o mês de novembro de 2014, o fluxo de inadimplentes gerou mais 3.659 novos negativados, apresentando
uma queda de 64,86% em comparação ao mês anterior.
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6. Consumo de Energia Elétrica no Comércio Cearense
O consumo de energia elétrica no comércio cearense alcançou a maior marca registrada no ano de 192,14 GW/h
no mês de outubro de 2014, de acordo com os dados da Companhia Energética do Ceará (COELCE). Esse valor
apresentou uma alta de 6,41% em relação a outubro de 2013 e de 5,74% em relação a setembro de 2014. No
acumulado do ano, em relação ao acumulado de 2013, houve crescimento de 6,35% e nos últimos 12 meses, em
comparação aos 12 meses anteriores, alta de 6,92%.
Gráfico 6 – Consumo de Energia no Comércio – Ceará - Out./2013 a Out./2014 (GW/h)

Fonte: COELCE. Elaboração: IPECE.

Contudo, segundo dados já disponibilizados pela companhia, o consumo de energia elétrica no mês de
novembro de 2014 passou a ser o maior para o ano, com 195,05 GW/h, fazendo com que esse valor fosse 1,51%
superior ao registrado em outubro de 2014.

7. Considerações Finais
As vendas no varejo cearense apresentaram uma queda em relação a setembro de 2014, porém no acumulado do
ano, continuou positivo, assim como nos últimos 12 meses. O saldo de empregos gerados no comércio
continuou positivo, com uma tendência de recuperação nesse fim de ano, onde atingiu seu maior valor no mês
de novembro de 2014.
As receitas de ICMS no comércio também cresceram em relação ao mesmo período do ano de 2013, mantendose positiva ao longo do ano. As consultas ao SPC em Fortaleza atingiram seu maior valor no mês de novembro
de 2014, com uma alta relevante ante o mês anterior e no acumulado do ano. Já o fluxo de inadimplentes
apresentou retração no mês de outubro de 2014 em relação a outubro de 2013, mas no mês de novembro em
relação ao mesmo período do ano anterior, um crescimento relativamente alto.
Por fim, o consumo de energia elétrica vem apresentando constantes altas desde julho de 2014, fazendo com
que em novembro de 2014 seu valor fosse o maior no ano e apresentasse crescimento positivo no ano de 2014,
donde se pode supor que o varejo cearense apresentará nova recuperação em novembro de 2014.
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