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O Dia dos Pais é mais uma data comemorativa anual que movimenta positivamente o comércio varejista de

todas as cidades. O apelo emocional estimula diversos segmentos do comércio, principalmente os voltados aos

artigos masculinos, tais como: vestuário, calçados, perfumaria, eletroeletrônicos, artigos esportivos, livros, entre

outros. A comemoração se dá no segundo domingo de agosto, coincidindo com as liquidações de artigos de

inverno, o que contribui para gerar um ambiente de oportunidades de compras a preços mais acessíveis.

A área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG realizou esta pesquisa no intuito de identificar a

expectativa dos empresários do comércio varejista para o Dia dos Pais 2016.

O período gera um impacto positivo para mais da metade das empresas do comércio varejista da cidade de

Belo Horizonte (51,4%). O impacto ocorre em diversos segmentos, principalmente, em empresas de outros artigos

de uso pessoal e doméstico (76,5%). 

A crise econômica é o principal motivo para que 25,5% dos empresários acreditem que o desempenho da loja

será inferior ao ano de 2015. Para melhorar as vendas no período, 69,9% pretendem investir em promoções e

liquidações para atrair o consumidor e 13,8% irão investir em propaganda.
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*NR/NS - Não sabe/Não respondeu

Acima de 50 anos 3,0%

Impacto do Dia dos Pais nas vendas da Loja

A data altera as vendas da loja?           51,4% das empresas do comércio varejista da cidade são 

afetadas, de forma positiva, pelo Dia dos Pais. Destaque para as 

que atuam em outros artigos de uso pessoal e doméstico (76,5%).

Por Segmento

Expectativas para o Dia dos Pais

De 5 a 10 anos 23,1%
De 10 a 20 anos 32,0%
De 20 a 50 anos 19,0%

74,2% das empresas avaliadas possuem até 9 pessoas em seu 

quadro de funcionários, o que caracteriza microempresas.

Tempo de atuação das empresas

Até 2 anos 6,1%
De 2 a 5 anos 16,8%

Perfil das Empresas

37,8%

36,7%

25,5%

Melhores que no ano passado

Iguais ao ano passado

Piores que o ano passado

35,7%

25,2%

8,9%

8,9%

8,7%

5,8%

5,0%

1,8%

Tecido, vestuário e calçados

Supermercados, hipermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos,
de perfumaria e cosméticos

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Movéis e eletrodomésticos

Equipamentos e materiais para escritório,
Informática e de comunicação

Livros, jornais, revistas e papelaria

Combustíveis e Lubrificantes

51,4%

46,5%

2,1%

Sim

Não tem impacto

NR/NS*

76,5%

56,6%

51,5%

45,5%

44,8%

42,1%

41,2%

14,3%

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Tecido, vestuário e calçados

Movéis e eletrodomésticos

Equipamentos e materiais para escritório,
Informática e de comunicação

Supermercados, hipermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo

Livros, jornais, revistas e papelaria

Artigos farmacêuticos, médicos,
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos

Combustíveis e Lubrificantes
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No que diz respeito aos estoques diria que a empresa...

Ações para o período

Medidas para incremento das vendas no período

Perfil das compras

Quando o consumidor irá as compras? Forma de pagamento mais utilizada

Estoques para a data

Motivo para vendas MELHORES Motivo para vendas PIORES

29,7%

25,7%

12,2%

8,1%

5,4%

4,1%

4,1%

2,7%

1,4%

Ações promocionais

Valor afetivo da data

Novos produtos

Otimismo/Esperança

Mais clientes na loja

Visibilidade da loja

Outros

O mercado está melhor

Crédito facilitado

70,0%

14,0%

8,0%

8,0%

6,0%

2,0%

2,0%

Crise econômica

Consumidor mais cauteloso

Endividamento do consumidor

Comércio fraco

Desemprego

Valores altos dos produtos

Outros

69,9%

13,8%

9,2%

9,2%

3,6%

1,0%

0,5%

Promoções/Liquidações

Propaganda

Atendimento diferenciado

Visibilidade da loja

Diversificação do mix de produtos

Formas de pagamento

Crédito facilitado

13,2%

84,8%

2,0%

Com antecedência

Na semana do Dia dos Pais

Após a data, esperando
promoções

70,4%

13,8%

10,1%

4,8%

0,5%

0,5%

À vista, dinheiro

À vista, débito

Cartão de crédito, parcelado

Cartão de crédito, uma parcela

Cheque pré-datado

Crediário próprio

85,7%

5,1%

6,6%

2,6%

Já está preparada (recebeu todas as encomendas)

Ainda não está preparada

Não realizou os pedidos ainda

NR/NS
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Gasto médio por consumidor

Metodologia

Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra proporcional aos segmentos do

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

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

Estudos Econômicos da Fecomércio MG. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 25 de julho/2016. Foram

avaliadas 381 empresas perfazendo uma margem de erro da ordem de 5,0% para a amostra, a um intervalo de

confiança de 95%.

EQUIPE TÉCNICA - ESTUDOS ECONÔMICOS
Responsável: Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida
Analista de Pesquisa: Elisa Castro da Mata Ferreira

Assistente Administrativo: Dayanne Jéssica da Silva Mendes
Pesquisadores: Daylla Themis Vilefort Campos Sato

Marcos Vinícius Martins de Sousa
Sabrina Cristina Sousa Santos
Sara Angela dos Santos

Jovem Aprendiz: Gabriela Rocha Maulais Silva 

10,6%

16,3%

7,8%
10,6%

25,5%

8,5%

4,3%

9,9%
6,4%

Até R$
30,00

De R$30,01
a R$50,00

De R$50,01
a R$70,00

De R$70,01
a R$100,00

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

De
R$200,01 a
R$300,00

De
R$300,01 a
R$500,01

De
R$500,01 a
R$1000,01

Acima de
R$1000,00
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