Expectativas do Comércio Varejista
Natal 2015
O Natal é a melhor data de vendas para o comércio varejista. É período de confraternizações, mundialmente comemorado
através de trocas de presentes. Os consumidores, levados pelo apelo emocional da data, são envolvidos por um clima festivo
e de confraternização. Isso tudo cria um momento positivo e de grandes expectativas. A data tem como característica a
pluralidade de multiplicação de efeitos, através dos multicanais de vendas, pois movimenta diversas cadeias produtivas,
cabendo a cada um oportunizar seu negócio.
A área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG realizou esta pesquisa, com o objetivo de captar a percepção, as estratégias
e as tendências a serem adotadas pelos empresários da capital mineira com vistas a aproveitar o ambiente de negócios
gerado pela maior data do comércio varejista, o Natal.

Perfil das empresas
Tempo de atuação da empresa

Número de funcionários da empresa

28,9%
19,8%

22,6%

Até 9
De 10 a 49
De 50 a 99
Acima de 100

16,8%

7,4%

4,4%

Até 2 anos De 2 a 5
anos

De 6 a 10 De 11 a 20 De 21 a 50 Mais de 50
anos
anos
anos
anos

76,0%
20,2%
2,5%
1,4%

76% das empresas de Belo Horizonte possuem até 9 pessoas em seu
quadro de funcionários, o que caracteriza microempresas.

Expectativa de vendas
Como serão as vendas em relação ao ano passado

Motivo para vendas melhores
Apelo emocional da data

27,3%
41,8%

25,0%

Esperança do aumento das vendas e
do movimento

22,5%

Décimo terceiro salário

22,5%

Alguns produtos estão mais baratos
Comércio mais preparado para a data

30,9%
Melhores

Iguais

14,2%

A situação financeira do consumidor
está melhor
Melhores condições de prazos/mais
crédito

Piores

9,2%
3,3%
3,3%

Motivo para vendas piores
Endividamento do consumidor

40,8%

Preços altos
O comércio está fraco/ruim

14,2%

Impostos do início de 2016
Instabilidade econômica do pais
Consumidor mais cauteloso

Entre as empresas que afirmaram que as vendas
para o Natal neste ano serão piores que no ano
passado, a redução será de, em média, 9,1%.
Para as empresas que acreditam que haverá uma
melhora nas vendas em relação a 2014 o aumento
será de 5,4%, em média.

25,1%

11,8%
6,2%
1,9%

Prioridade para as compras de Natal
O que os consumidores irão priorizar em suas compras neste Natal?
Preço

49,8%

Atendimento diferenciado

21,9%

Prazo para pagamento

9,8%

Qualidade dos produtos

7,1%

Facilidade de crédito

6,4%

Conveniência/conforto

2,7%

Produtos com inovação/moda

2,3%
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Pretensão de compra
O que o consumidor irá comprar neste Natal, na opinião do empresário
Roupas
Lembrancinhas
Calçados
Eletrônicos
Smartphones e celulares
Cosméticos e perfumaria
Brinquedos
Chocolates
Produtos para a ceia
Joias e acessórios
Móveis
Eletro-portáteis
Livros, CDs e DVDs

29,6%
23,6%
10,1%
9,9%
7,5%
4,4%
3,7%
3,3%
3,3%
2,5%
1,0%
0,6%
0,6%

No ano de 2014, os produtos indicados pelos
empresários como os preferidos para o período foram as
roupas, os smartphones e os calçados.
Neste ano, os smartphones deram lugar às
lembrancinhas que, segundo os entrevistados, será o
segundo item mais procurado para a data.

O consumidor deverá se endividar mais neste Natal, se comparado
ao ano de 2014?

Forma de pagamento
0,5% 0,3%
6,7% 2,4%
8,0%

36,5%

63,5%
82,1%
Cartão de crédito (pacelado)

Á vista/Dinheiro

Á vista/Débito

Cartão de crédito (1 parcela)

Cheque pré-datado

Crediário/Carnê

Sim

Não

Ticket Médio
41,5%

41,1%

Nota-se uma mudança na
distribuição do ticket médio para
o Natal de 2015, na visão dos
entrevistados. 51% dos

26,3%

25,5% 25,5%
20,9%
15,2%
10,0%

3,0%

2015

15,8%
10,5%
5,4%

18,5%

20,0%
14,0%

4,5%

0,9%

2014

2013

Até R$50,00

De R$50,01 a RS100,00

De R$100,01 a RS200,00

De R$200,01 a RS500,00

De R$500,01 a RS1.000,00

Acima de R$1.000,01

1,5%

empresários afirmaram
que os consumidores irão
gastar, em média, até
R$100,00 no presente.

Expectativas
Em relação ao último trimenstre de 2014, as
expectativas para o último trimestre de 2015 são?

34,2%
43,6%

No ano passado 50,4% dos empresários
esperavam melhora nas vendas para último
trimestre do ano em relação mesmo período de
2013.
Neste ano, apenas 34,2% dos entrevistados
acreditam que o último trimestre de 2015 será
melhor do que o ocorrido em 2014.

22,2%
Melhores

Iguais

Piores
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Metodologia
Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra estratificada das atividades econômicas 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 nos dias 20 a 26 de outubro do ano de 2015. O
número de entrevistas foi de 377 empresas perfazendo uma margem de erro da ordem de 5,0% para a amostra a um intervalo de confiança de 97%.
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