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Pesquisa de Opinião do Comércio Varejista de Belo Horizonte 

Expectativas para a Copa do Mundo 2014
Estudos Econômicos

Metodologia

Número de funcionários da empresa Motivo de atenção especial do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo com a previsão da chegada de 600 mil turistas 

estrangeiros, e mais de 3,5 milhões de brasileiros 

circulando pelo país

Pesquisa quantitativa do tipo survey, baseada em amostra estratificada por regiões de Belo Horizonte. O universo

pesquisado foram as empresas do comércio varejista de Belo Horizonte. O método utilizado para a seleção dos

estabelecimentos foi definido com base no cadastro da área de Estudos Econômicos do Sistema Fecomércio MG. A

pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 17 de abril de 2014. O número de entrevistas foi de 309 respondentes, perfazendo

a margem de erro da ordem de 5% para a amostra a um intervalo de confiança de 95%.

Expectativas para o Comércio

A Copa do Mundo FIFA 2014 terá como anfitrião o Brasil e Belo Horizonte foi eleita uma das doze cidades-sedes dos jogos.

Este será um importante evento para a capital mineira. Espera-se a chegada de aproximadamente 600 mil estrangeiros,

além da grande circulação de mais de 3,5 milhões de brasileiros em todas as cidades que receberão jogos.

A movimentação de pessoas torna-se um importante impulsionador para as vendas. Os turistas circularão pelos municípios,

para conhecer a cultura local, as comidas típicas, os atrativos turísticos, além de adquirir produtos no comércio local. Cabe

ao empresário do comércio de bens, serviços e turismo se preparar e elaborar um bom planejamento e aproveitar o

potencial de consumo destes exigentes consumidores. 

Benefícios que impactarão diretamente o Comércio Varejista

As áreas de Estudos Econômicos e Turismo da Fecomércio MG, em parceria com o Senac Minas, 
realizaram esta pesquisa com o objetivo de captar a percepção, as estratégias e as tendências a serem 

adotadas, com vistas a aproveitar o ambiente de negócios gerado por este megaevento .  
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Planejamentos para o evento Fatores que causaram o não planejamento

Melhor momento para iniciar campanhas
Planejamento para Copa das 

Confederações em 2013

Fatores de estímulo às vendas

Os respondentes, em sua maioria (64,1%), acreditam que o planejamento para a Copa das Confederações em 2013 pode

ser utilizado também para a Copa do Mundo em 2014. 
Ao questionamento sobre o melhor momento para o comércio varejista iniciar campanhas para o megaevento de 2014, os

entrevistados responderam, com 31,2%, que seria no período de Março / Abril de 2014.
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Dos 58% entrevistados que responderam que 
não iniciaram o planejamento para a Copa do 

Mundo, 41,9% apontam como o motivo 
principal a falta de recursos financeiros e 33,1% 

a falta de incentivos locais. 
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Investimento da qualificação dos funcionários 

para a Copa do Mundo 2014 Pretensão de aumento do quadro de empregados

Adequação de estoques a uma maior pressão de 

vendas

Alteração do horário de funcionamento no 

período da Copa do Mundo
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Práticas sustentáveis
Práticas sustentáveis no estabelecimento

Práticas sustentáveis que as empresas adotarão

A Copa do Mundo de 2014 está sendo considerada a "Copa

Verde" e 33,3% dos estabelecimentos entrevistados pretendem

adotar práticas sustentáveis. Desses, a maioria (46,0%) pretendem

investir na venda de produtos com certificação e 30,0% afirmam

que irão utilizar materiais de embalagens recicláveis ou

retornáveis.
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Para fortalecer a ação da empresa nos eventos 
internacionais que se aproximam, 14,5% dos 
entrevistados realizaram algum curso da área 

empresarial. Desses, 31,7% realizaram  o curso de 
Gestão de Negócios  e 29,3% Idiomas. 
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