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 Nº 136 - Desempenho do Comércio Varejista Cearense – Novembro 2015 
Por sua vez, as consultas ao SPC em Fortaleza atingiram seu terceiro maior valor no mês de dezembro de 2015, 
encerrando o ano com uma leve queda em relação ao ano de 2014. O fluxo de inadimplentes variou 
negativamente em dezembro, mas também encerrou o ano com crescimento positivo em relação a 2014. 
 
Por fim, o consumo de energia elétrica apresentou seu maior valor no mês de dezembro de 2015 e encerrou o 
ano em alta na comparação com o ano anterior, inferindo-se que houve um resultado positivo nas vendas no 
mês de dezembro de 2015. 
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