
Expectativa de Vendas
1° Sem/2016

          

Cenário de vendas do 2° Sem/2015

Nota: 

*A população considerada é composta por 30.453 empresas dos 38.654 (RAIS 2014) estabelecimentos do comércio varejista de Belo Horizonte.

Foram entrevistados 483 empresários do Comércio Varejista de Belo Horizonte, entre os dias 25/01 e 02/02 de 2016.

Observar e entender como foram às vendas no segundo semestre do ano são fundamentais para auxiliar no

planejamento o próximo semestre, que contempla uma das mais importantes datas comemorativas para o comércio,

o Dia das Mães. Acompanhar o comportamento dos consumidores e dos concorrentes em seus processos de escolhas

e gestão, respectivamente, exige uma postura atenta dos gestores que vai além da multiplicação de lojas, mas que se

estendem a canais, produtos, serviços diferenciados e atitude sustentável.

45,5%

Para 23,4% das empresas as expectativas para o segundo semestre de 2015 foram satisfeitas.

2° Sem/2015

63,0%

20,5%

34,0%

A área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG realizou esta pesquisa com o objetivo de entender como

foram as vendas no último semestre do ano de 2015, para auxiliar e traçar um cenário empresarial para o primeiro

semestre de 2016. Desta forma, será possível criar indicadores de percepção sobre o mercado e conjuntura

econômica. A partir daí, pode-se obter um desenho estratégico para o comércio varejista.

1° Sem/2016

Melhores

Iguais

Piores

2° Sem/2014 1° Sem/2015

15,9%

21,1%

Sim 38,6%

Não 61,4%

Expectativa de vendas 

melhores

Dia dos Namorados

Carnaval

39,1%

21,7%

20,4%

Balanço do Natal 2015

41,7% das empresas do comércio

varejista de Belo Horizonte esperavam por um

Natal mais enxuto que no ano de 2014. Este

resultado ocorreu para 51,3%, uma diferença

de 9,5p.p.

Os presentes para a data não passaram

de R$50,00 para 41,4% das lojas avaliadas,

onde a forma de pagamento mais utilizada foi

o cartão de crédito parcelado.

Impacto das datas 

comemorativas para o 

comércio varejista

Dia das Mães
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Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação

Livros, jornais, revistas e papelaria

Combustíveis e Lubrificantes

7,0%

7,0%

6,8%

4,6%

3,9%

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

1,4%

As vendas do segundo semestre de 2015 alcançaram as suas expectativas?

Varejo Sim

Não

24,7%

75,3%

Vendas no segundo semestre de 2015 em relação ao mesmo período do ano passado

Para 64,6% das empresas o segundo

semestre apresentou resultados piores que

o mesmo período do ano de 2014. Em mais

de 50% das lojas que apresentaram tal

resultado a piora foi acima de 20%.

Desempenho no 2° Semestre de 2015

Móveis e eletrodomésticos

74,4% das empresas de Belo Horizonte possuem até 9 pessoas 

em seu quadro de funcionários, o que caracteriza 

microempresas

Perfil das Empresas

Tecidos, vestuário e calçados

Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo

Veículos e motocicletas, partes e peças

Material de construção

28,2%

19,9%

11,0%

10,1%

Restrito:

Segmento das empresas

23,4%76,6%

Sim Não

27,9%

26,5%

26,3%

26,0%

21,2%

18,4%

17,0%

14,3%

11,8%

9,1%

Tecidos, vestuário e calçados

Artigos farmacêuticos, médicos,
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos

Livros, jornais, revistas e papelaria

Supermercados, hipermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo

Móveis e eletrodomésticos

Material de construção

Veículos e motocicletas, partes e peças

Combustíveis e Lubrificantes

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Equipamentos e materiais para escritório,
informática e de comunicação

14,0%

21,4%

64,6%

Melhor do que o ano
passado

Manteve o volume de
vendas

Pior do que o ano
passado

Por Segmento
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20,5%

Igual 34,0%

Pior 45,5%

Varejo

Vendas no segundo semestre de 2015 em relação ao primeiro

46,7% das empresas relataram que as

vendas no segundo semestre de 2015

foram piores que o primeiro semestre do

mesmo ano. Para 63,6% delas a queda foi

de até 20%.

Melhor

Igual

Pior

15,9%

21,1%Restrito:

Restrito:

63,0%

Varejo Melhor

53,2%

29,8%

14,9%

2,1%

14,6%

28,9%

47,4%

9,1%

Até 10% De 10% a 20% De 20% a 50% Acima de 50%

Melhor Pior

20,0%

33,3%

46,7%

Melhor que o
semestre anterior

Manteve o volume
de vendas

Pior que o semestre
anterior

47,4%

31,6%

15,8%

5,3%

25,8%

37,7%

30,5%

6,0%

Até 10% De 10% a 20% De 20% a 50% Acima de 50%

Melhor Pior
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(1)Indica o percentual do número de respostas para cada item

Expectativa para o primeiro semestre de 2016

Medidas que a loja irá adotar para aumentar as vendas no semestre

Acredita que as vendas neste semestre serão melhores que o segundo de 2015?(1)

38,6%61,4%

Sim Não

25,0%

22,7%

20,8%

17,6%

16,7%

14,7%

14,3%

14,3%

12,1%

10,5%

Tecidos, vestuário e calçados

Equipamentos e materiais para escritório, informática e de
comunicação

Veículos e motocicletas, partes e peças

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios,
bebidas e fumo

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria
e cosméticos

Combustíveis e Lubrificantes

Material de construção

Móveis e eletrodomésticos

Livros, jornais, revistas e papelaria

34,6%

23,1%

21,2%

6,7%

5,8%

3,8%

2,9%

1,9%

Produtos novos no mercado

O 1°Sem do ano é sempre melhor

Otimismo/Esperança

Investimento na loja e em gestão

Promoções/Liquidações

Datas comemorativas

Medidas do governo

Aumento do movimento

42,8%

15,7%

13,4%

8,6%

5,2%

5,1%

4,1%

3,5%

1,5%

0,3%

Promoções/Liquidações

Atendimento diferenciado

Visibiliadade da loja

Diversificação do mix de produtos

Capacitação de funcionários

Menor preço

Ações de mídia (TV/Mala direta)

Crédito facilitado (prazo)

Brindes

Novas formas de pagamento

Motivos

Por 
Segmento
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(2)Indica o percentual do número de empresas que tem influência positiva para cada data comemorativa

Cartão de Crédito 

(parcelado)
À vista/Débito 

3,9% Cartão de crédito/ 

uma só parcela

Entre as datas comemorativas do

primeiro semestre, o Dia das mães é a que

mais tem impacto positivo para o

comércio, 39,1% das empresas. Seguida

pelo Dia dos Namorados e o Carnaval.

Volta às aulas, a semana santa e as festas

juninas também foram citadas pelos

entrevistados.

Crediário/ Carnê0,6%

19,7%
Cheque pré-datado0,9%

Motivos que podem dificultar as vendas no semestre

Forma de pagamento que deverá sobressair no período

74,9%

Datas de impacto nas vendas do primeiro semestre de 2016

Expectativas de vendas

45,6%

24,6%

15,8%

6,6%

5,5%

1,1%

0,8%

Crise econômica

Endividamento do consumidor

Preços dos produtos altos

Concorrência acirrada

Altas taxas nas operações de crédito

Cautela do consumidor

Impostos

35,7%
29,3%

34,9%

Melhor do que o ano passado

Manter o volume de vendas

Pior do que o ano passado

39,1%

21,7%

20,4%

7,9%

2,6%

Dia das Mães

Dia dos Namorados

Carnaval

Páscoa

Dia Internacional da Mulher
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A avaliação sobre as vendas para o Natal de 2015 foi realizada apenas com as empresas do comércio varejista

restrito.

Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra estratificada pelos segmentos do Comércio

Varejista e regiões de Belo Horizonte. O universo pesquisado foram as empresas do comércio varejista da capital

mineira. O método utilizado para a seleção das lojas foi definido com base no cadastro da área de Estudos

Econômicos do Sistema Fecomércio MG. A pesquisa foi realizada entre os dias 25/01 e 02/02. Foram avaliadas 483

empresas, sendo que 381 pertencem ao comércio varejista restrito, perfazendo uma margem de erro da ordem de

5,0% para a amostra a um intervalo de confiança de 95%.

Balanço das vendas de Natal

Metodologia

Pior que o ano passado
41,8% 51,3%

Ticket médio Forma de pagamento mais utilizada

41,8% empresas esperavam

um Natal em 2015 mais enxuto que

no ano anterior porém esse

resultado foi avistado 51,3%, uma

diferença de 9,5 p.p.

Melhor do que o ano 

passado

Manteve o volume de 

vendas

Expectativa Desempenho

27,3% 19,5%

30,9% 29,2%

19,5%

29,2%

51,3% Melhor do que o
ano passado

Manteve o volume
de vendas

Pior do que o ano
passado

44,1%
39,0%

16,9%

0,0%

29,1%
34,0%

31,2%

5,7%

Até 10% De 10% a 20% De 20% a 50% Acima de 50%

Melhor Pior

75,7%

11,6%

9,3%

2,9%
0,6%

Cartão de crédito/
parcelado

Á vista/ Cartão de
Débito

Á vista/ Dinheiro

Cartão de crédito/
uma só parcela

41,4%

18,8% 19,5%

10,9%
5,6% 3,8%

Até R$50,00 De R$50,01 a
R$100,00

De R$100,01 a
R$200,00

De R$200,01 a
R$500,00

De R$500,01 a
R$1.000,00

Acima de
R$1.000,00
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Comércio Varejista Ampliado: Inclui todas as empresas do comércio varejista. Elas correspondem aos segmentos de:

Combustíveis e lubrificantes; Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo; tecidos,

vestuário e calçados; Móveis e eletrodomésticos; Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e

cosméticos; Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação; Livros, jornais, revistas e

papelaria; Outros artigos de uso pessoal e domésticos; Veículos e motocicletas, partes e peças; Material de

construção.

Glossário

Comércio Varejista Restrito: Inclui os segmentos de: Combustíveis e lubrificantes; Supermercados, hipermercados,

produtos alimentícios, bebidas e fumo; tecidos, vestuário e calçados; Móveis e eletrodomésticos; Artigos

farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos; Equipamentos e materiais para escritório,

informática e de comunicação; Livros, jornais, revistas e papelaria; Outros artigos de uso pessoal e domésticos. 
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