
 

Vendas a prazo no Dia das Mães crescem 

0,11% e adiam recuperação mais vigorosa 

do varejo, apontam CNDL/SPC Brasil 

Apesar de resultado modesto, vendas ficam no azul pelo  

segundo ano consecutivo 
A lenta recuperação da economia frustrou a expectativa de um crescimento mais 

vigoroso do varejo para o Dia das Mães de 2019. O volume de vendas a prazo 

na semana anterior à data (entre os dias 05 a 11 de maio) apresentou uma 

pequena alta de 0,11% na comparação com o mesmo período do ano passado. 

Este ano, mais da metade (65%) dos consumidores planejavam pagar os 

presentes à vista em vez de parcelar as compras.  

Em 2018, as vendas haviam crescido 4,36%, após acumularem três anos 

consecutivos de queda: -0,91% (2017), -10,88% (2016) e -2,82% (2015), 

respectivamente. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).  

 

 

 

Na avaliação do presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, o resultado 

reflete o cenário de dificuldades para a consolidação da retomada da economia. 

“Ainda há muitos obstáculos a serem enfrentados, o que de certa forma vem 

frustrando a expectativa de uma recuperação mais forte no volume de vendas 

em datas comemorativas. E esse crescimento tímido nos resultados do Dia das 

Mães, segunda data mais importante para o comércio, não foi suficiente para 



 

retornarmos ao patamar de crescimento anterior à crise econômica”, destaca 

Pellizzaro Junior.  

 

Metodologia  

O Indicador de Vendas a prazo em datas comemorativas é construído a partir 

das consultas de CPFs feitas nas bases de dados que o SPC Brasil tem acesso. As 

consultas de CPF indicam a intenção de compra a prazo do consumidor e podem 

resultar, ou não, na efetivação da venda. Para a construção do Indicador, 

considera-se apenas as consultas feitas pelo setor de Comércio Varejista nos sete 

dias anteriores ao domingo de Dia das Mães, sem considerar o domingo de fato. 

Acesse a íntegra do indicador em: 

https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/indices-economicos 

 

SPC Brasil – Há 60 anos no mercado, o SPC Brasil possui um dos mais completos 

bancos de dados da América Latina, com informações de crédito de pessoas físicas e 

jurídicas. É a plataforma de inovação do Sistema CNDL para apoiar empresas em 

conhecimento e inteligência para crédito, identidade digital e soluções de negócios. 

Oferece serviços que geram benefícios compartilhados para sociedade, ao auxiliar na 

tomada de decisão e fomentar o acesso ao crédito. É também referência em 

pesquisas, análises e indicadores que mapeiam o comportamento do mercado, de 

consumidores e empresários brasileiros, contribuindo para o desenvolvimento da 

economia do país. 

CNDL – Criada em 1960, a CNDL é formada por Federações de Câmaras de 

Dirigentes Lojistas nos estados (FCDLs), Câmaras de Dirigentes Lojistas nos 

municípios (CDLs), SPC Brasil e CDL Jovem, entidades que, em conjunto, compõem 

o Sistema CNDL. É a principal rede representativa do varejo no país e tem como 

missão a defesa e o fortalecimento da livre iniciativa. Atua institucionalmente em 

nome de 500 mil empresas, que juntas representam mais de 5% do PIB brasileiro, 

geram 4,6 milhões de empregos e movimentam R$ 340 bilhões por ano. 
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