Resultado de Julho mostra estabilidade na inadimplência do município de
Araraquara, com aumento de 0,1% em relação a Junho
Entre Junho e Julho, a inadimplência no município de Araraquara aumentou 0,1%,
apresentando sinais de estabilização no número de inadimplentes. Os dados são do
Boa Vista SCPC com base nos registros de novas dívidas vencidas e não pagas. Na
comparação com o mesmo período do ano passado houve aumento de 5,7%. Esse
aumento anual indica que o consumidor está aumentando a sua confiança para fazer
compras, o que acaba acarretando em um aumento daqueles que não conseguem
cumprir com os pagamentos posteriormente. No acumulado do ano, a inadimplência
aumentou 7,9% no município.
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O indicador de recuperação de crédito teve uma mudança entre Junho e Julho, com
queda de 15,4% após altas consecutivas durante o ano. O resultado ruim de Julho
demonstra uma reação aos últimos saldos negativos de emprego na cidade, sendo que
entre junho e julho foram fechados 1.028 postos com carteira assinada após 5 meses
de altas consecutivas. A piora no mercado de trabalho influencia diretamente na
capacidade de pagamento dos consumidores no município, refletindo essa mudança
no nos índices de recuperação de crédito da cidade. Apesar disso, no acumulado do
ano e em relação ao ano passado o indicador continua positivo, ao contrário da
situação do estado e do Brasil.
É essencial que em Agosto o quadro de emprego na cidade volte a melhorar, uma vez
que é a variável mais importante para garantir a continuidade dos bons índices
econômicos na cidade que vinham marcando o início do ano.
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