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INTRODUÇÃO

Menos de três em cada dez empresários do comércio varejista
vão investir no estabelecimento para o Natal. 65% acreditam
que as vendas em 2016 serão iguais ou piores a 2015
De modo geral, o empresariado brasileiro do comércio varejista mantém expectativas pouco otimistas em
relação ao resultado das vendas deste fim de ano. A maior parte garante que não pretende investir no
estabelecimento a fim de atender à demanda típica da data mais importante do ano para o setor – um
reflexo direto do desânimo e da baixa confiança provocados pelos resultados ruins da economia brasileira
nos últimos meses.
A pesquisa conduzida pelo SPC Brasil e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas sonda não apenas as
expectativas de vendas, mas também as perspectivas de contratação de mão de obra para o comércio
varejista no período que antecede o Natal, além de investigar as percepções gerais dos empresários sobre
o mercado e contratações. Como ponto positivo, destaca-se o fato de que oito em cada dez entrevistados
garantem não ter demitido nenhum funcionário nos últimos três meses.
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EXPECTATIVA DE VENDAS PARA O COMÉRCIO VAREJISTA

65,3% esperam vendas iguais ou piores que em 2015
Mais de seis em cada dez empresários ouvidos na pesquisa acreditam que as vendas de fim de ano serão
iguais ou piores que em 2015. Apesar disso, deve-se ressaltar que caiu significativamente o percentual
daqueles que esperam resultados mais fracos no período: 28,0% em 2016, contra 43,5% no ano passado,
representando uma queda de 15,5 p.p. Ao mesmo tempo, 37,3% esperam resultados iguais (com aumento
de 7,7 p.p em relação a 2015), enquanto 23,6% falam em vendas melhores (aumento de 4,3 p.p em relação
a 2015).
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Dentre aqueles que acreditam em vendas piores neste fim de ano, a realidade econômica do país e da maioria
dos trabalhadores brasileiros ajuda a explicar o pessimismo: 22,4% citam o desemprego como justificativa,
enquanto 16,9% mencionam o orçamento apertado das famílias (com aumento de 11,4 p.p em relação a
2015). Por outro lado, caiu para 14,5% o percentual daqueles que citam as mudanças na política/cenário
econômico atual (queda de 14,8 p.p em relação a 2015).
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Para a economista chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti,
os empresários sabem que os efeitos da recessão
impactam diretamente no bolso dos consumidores:
“Com a economia ainda fragilizada pela inflação alta,
pela diminuição dos postos de trabalho e pela queda
no poder de compra das famílias, o comércio varejista
não espera uma reação muito positiva nas vendas deste
Natal. Os consumidores tenderão a frear os gastos,
possivelmente comprando presentes mais baratos, e

“Com a economia ainda
fragilizada pela inflação alta,
pela diminuição dos postos
de trabalho e pela queda no
poder de compra das famílias,
o comércio varejista não espera
uma reação muito positiva nas
vendas deste Natal.”

provavelmente presenteando menos pessoas”.
Em contrapartida, dentre os empresários que acreditam em vendas melhores neste fim de ano, 19,5%
mencionam justamente as mudanças na política/cenário econômico atual (com aumento de 16,3 p.p em
relação a 2015), enquanto 14,1% falam nas vendas acima das expectativas nas últimas datas comemorativas/
acredito que no final de ano minhas vendas também superarão (queda de 16,4 p.p na comparação a 2015)
e 9,7% justificam sua expectativa dizendo que há mais crédito disponível.
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53% tiveram faturamento dentro do esperado nos últimos três
meses. Expectativa média de vendas no comércio varejista é de
queda de 1,8% em relação ao ano passado
83,0% dos empresários do comércio garantem não ter demitido ninguém nos últimos três meses, sobretudo
nas empresas que possuem até 4 funcionários (85,7%). Ao lado disso, apenas 6,4% dizem ter demitido uma
única pessoa. Dentre os que tiveram de dispensar, a razão principal foi a redução na folha de pagamentos,
embora precisasse do funcionário (52,3%), mas também são mencionadas a insatisfação com o trabalho da
pessoa (25,0%) e a diminuição nas atividades da empresa/tinha mão-de-obra ociosa (15,1%).
No que diz respeito ao faturamento dos últimos três meses, a pesquisa mostra que a avaliação ruim é menos
intensa em 2016: 34,3% falam em resultados piores que o esperado (queda de 16,0 p.p em relação a 2015),
enquanto 52,7% tiveram faturamento dentro do esperado (aumento de 15,3 p.p em relação a 2015) e 8,0%
garantem que os negócios ficaram acima do esperado (aumento de 3,4 p.p em relação a 2015).
Para aqueles que tiveram faturamento pior nos últimos três meses, as principais razões foram o desemprego
(57,4%, com aumento de 12,9 p.p em relação a 2015), a inflação alta/ diminuição do poder de compra das
famílias (41,8%) e o orçamento apertado das famílias (40,1%, com aumento de 12,2 p.p em relação a 2015).
Por outro lado, dentre os empresários cujo faturamento ficou acima do esperado no último trimestre, as
justificativas estão relacionadas aos juros baixos (22,6%), às vendas acima das expectativas nas últimas
datas comemorativas - dias das mães, namorados, pais etc. (16,7%) e às mudanças na política/ cenário
econômico atual (13,8%).
Levando em conta todos esses fatores, o estudo indica que a expectativa média de vendas no comércio
varejista é de queda de 1,8% em relação ao ano passado.
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INVESTIMENTO NA EMPRESA E CONTRATAÇÃO DE
MÃO DE OBRA PARA O COMÉRCIO VAREJISTA

Somente 28% irão investir no estabelecimento para o Natal
A preparação dos empresários para atender à demanda do período que antecede o Natal é um dos principais
termômetros em relação aos negócios. Ampliar o estoque, investir em marketing e infraestrutura, treinar
pessoas e contratar novos funcionários são algumas das estratégias mais comuns. No entanto, essa não é a
realidade da maioria dos empresários do comércio varejista para este fim de ano.
Somente três em cada dez entrevistados pretendem investir em seu estabelecimento para o Natal (27,9%),
enquanto 65,4% garantem que não o farão. Considerando apenas os que vão investir, a ampliação do
estoque é a iniciativa mais citada (52,5%, com aumento de 12,6 p.p em relação a 2015). Em seguida, são
mencionados o aumento da variedade de produtos/serviços (41,5%, com queda de 18,4 p.p em relação a
2015) e a divulgação da empresa (26,7%). Além disso, vale ressaltar que a contratação de pessoal aparece
apenas na quarta colocação das respostas (15,9%).
Quatro em cada dez empresários que não têm intenção de investir para o Natal justificam sua decisão dizendo
que não acreditam ser necessário investir, pois não veem aumento significativo na demanda (46,9%). Ao
mesmo tempo, 13,1% estão desanimados com o resultado das vendas deste ano e não acreditam que
seja necessário, enquanto 8,4% mencionam a falta de capital para investimento (com queda de 7,6 p.p em
relação a 2015).
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Oito em cada dez empresários não contrataram e nem
pretendem contratar mão de obra para o Natal
84,8% dos empresários do comércio varejista garantem que não contrataram e nem pretendem contratar
funcionários para o final do ano, sobretudo nas capitais (91,7%). Somente 13,9% contrataram ou pretendem
contratar: 9,8% ainda não contrataram, mas pretendem fazê-lo, enquanto 4,1% já contrataram e ainda vão
contratar mais.
Novamente, os principais motivos apontados para a baixa pretensão de contratação no período estão
relacionados com a baixa expectativa em relação ao movimento dos consumidores nas lojas neste Natal:
45,6% dos empresários ouvidos afirmam que não haverá necessidade, estão satisfeitos com a sua equipe e
ela consegue atender perfeitamente o volume de clientes. Além disso, 14,3% acreditam que o movimento
no final do ano diminui/não aumenta, enquanto 12,2% alegam não possuir verba disponível para a
contratação.

MOTIVOS PARA NÃO CONTRATAR
RESPOSTAS - RU
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Não terá necessidade, está satisfeito com a sua equipe,
ela consegue atender perfeitamente o volume de clientes

47,8%

45,6%

Movimento no final do ano diminui/não aumenta
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A fim de atender à demanda sem novas contratações, 46,2% garantem que não irão alterar a forma de
trabalho/não acreditam que haverá aumento significativo de clientes. Por outro lado, 9,1% adotarão a
estratégia de aumentar o número de horas trabalhadas por dia da atual equipe (com queda de 5,1 p.p em
relação a 2015), enquanto 8,0% admitem não alterar a forma de trabalho/a qualidade do atendimento será
comprometida.
Considerando apenas os empresários que farão novas contratações, a principal motivação é suprir a demanda
que aumenta neste período do ano (58,2%, com queda de 17,4 p.p em relação a 2015), mas também são
mencionadas a alta rotatividade dos funcionários/precisa ocupar cargos que estão disponíveis (18,9%, com
aumento de 10,5 p.p em relação a 2015) e a constatação de que o mercado está cada vez mais competitivo
e é necessário investir na qualidade dos serviços (11,1%).
Seis em cada dez empresários do comércio varejista que pretendem contar com mão de obra nova no período
farão de uma a cinco contratações (64,9%, com queda de 28,6 p.p em relação a 2015). Sendo a média geral
de 1,56 funcionários por empresa. 31,0% das contratações serão do tipo informal (31,0%), enquanto 24,6%
serão terceirizadas e quatro em cada dez serão formalizadas pela própria empresa (39,6%). A boa notícia,
portanto, é que pelo menos 64,2% das vagas serão formalizadas de alguma maneira.

TIPO DA CONTRATAÇÃO DOS NOVOS FUNCIONÁRIOS
24,6%

39,6%

31,0%

Não sei/Preﬁro
não responder

Informais

Formalizados pela
própria empresa

Terceirizados

4,7%
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Quando se trata apenas dos empresários que pretendem contratar no final do ano, a pesquisa indica que
a maior parte dos entrevistados pretende contratar de um a cinco funcionários temporários (34,6%, com
queda de 38,9 p.p em relação a 2015). Outros 32,8% não sabem/preferem não responder se vão contratar
temporários, ao passo em que 30,8% não contratarão nenhum funcionário temporário no período.
Finalmente, considerando apenas aqueles que pretendem contar com mão de obra temporária, 45,6% não
efetivarão ninguém, enquanto 32,7% efetivarão de uma a cinco pessoas e 20,3% não sabem responder.
De modo geral, a pesquisa indica que a maioria dos empresários estão
mais cautelosos, atualmente, devido aos inúmeros efeitos cumulativos
da crise econômica ao longo de 2016 – sobretudo a inflação alta, o
aumento dos níveis de desemprego e a corrosão do poder de compra
das famílias.
O baixo resultado de vendas durante o ano afetou significativamente o
cenário de contratações, eliminando grande parte das vagas que seriam
criadas nesta época. Mesmo assim, espera-se que este Natal ainda dê
algum fôlego aos empresários do setor, recuperando ao menos parte

O baixo resultado
de vendas durante
o ano afetou
significativamente o
cenário de contratações,
eliminando grande
parte das vagas que
seriam criadas
nesta época

da queda nas vendas das datas comemorativas dos meses anteriores.
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CONCLUSÕES

EXPECTATIVA DE VENDAS PARA O COMÉRCIO VAREJISTA
»» 65,3% empresários ouvidos na pesquisa acreditam que as vendas de fim de ano serão iguais ou piores
que em 2015. 28,0% esperam resultados mais fracos; 37,3% esperam resultados iguais e 23,6% falam em
vendas melhores.
»» Dentre aqueles que acreditam em vendas piores: 22,4% citam o desemprego como justificativa; 16,9%
mencionam o orçamento apertado das famílias e 14,5% falam nas mudanças na política/cenário econômico
atual.
»» Dentre os empresários que acreditam em vendas melhores: 19,5% mencionam as mudanças na política/
cenário econômico atual; 14,1% falam nas vendas acima das expectativas nas últimas datas comemorativas/
acredito que no final de ano minhas vendas também superarão; 9,7% justificam sua expectativa dizendo
que há mais crédito disponível.
»» 83,0% garantem não ter demitido ninguém nos últimos três meses; apenas 6,4% dizem ter demitido uma
única pessoa. Dentre os que tiveram de dispensar, a razão principal foi a redução na folha de pagamentos,
embora precisasse do funcionário (52,3%).
»» Faturamento dos últimos três meses: 34,3% falam em resultados piores que o esperado, enquanto 52,7%
tiveram faturamento dentro do esperado e 8,0% garantem que os negócios ficaram acima do esperado.
»» Para aqueles que tiveram faturamento pior do que o esperado nos últimos três meses, as principais razões
foram o desemprego (57,4%), a inflação alta/ diminuição do poder de compra das famílias (41,8%) e o
orçamento apertado das famílias (40,1%,).
»» Dentre os empresários cujo faturamento ficou acima do esperado no último trimestre, as justificativas estão
relacionadas aos juros baixos (22,6%), às vendas acima das expectativas nas últimas datas comemorativas
- dias das mães, namorados, pais etc. (16,7%) e às mudanças na política/ cenário econômico atual (13,8%).
»» A expectativa média de vendas no comércio varejista é de queda de 1,8% em relação ao ano passado.
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INVESTIMENTO NA EMPRESA E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA
O COMÉRCIO VAREJISTA
»» 27,9% pretendem investir em seu estabelecimento para o Natal; 65,4% garantem que não o farão.
»» Considerando apenas os que vão investir, a ampliação do estoque é o método mais citado (52,5%). Em
seguida, são mencionados o aumento da variedade de produtos/serviços (41,5%) e a divulgação da
empresa (26,7%). A contratação de pessoal aparece apenas na quarta colocação (15,9%).
»» 46,9% daqueles que não têm intenção de investir para o Natal justificam sua decisão dizendo que não
acreditam ser necessário investir, pois não veem aumento significativo na demanda. 13,1% estão
desanimados com o resultado das vendas deste ano e não acreditam que seja necessário, enquanto 8,4%
mencionam a falta de capital para investimento.
»» 84,8% não contrataram e nem pretendem contratar funcionários para o final do ano; 9,8% ainda não
contrataram, mas pretendem fazê-lo, enquanto 4,1% já contrataram e ainda vão contratar mais.
»» Entre aqueles que não farão contratações, 45,6% afirmam que não haverá necessidade, estão satisfeitos
com a sua equipe e ela consegue atender perfeitamente o volume de clientes; 14,3% acreditam que o
movimento no final do ano diminui/não aumenta, enquanto 12,2% alegam não possuir verba disponível
para a contratação.
»» A fim de atender à demanda sem novas contratações, 46,2% garantem que não irão alterar a forma de
trabalho/não acreditam que haverá aumento significativo de clientes; 9,1% adotarão a estratégia de
aumentar o número de horas trabalhadas por dia da atual equipe, enquanto 8,0% admitem não alterar a
forma de trabalho/a qualidade do atendimento será comprometida.
»» Considerando apenas os empresários que farão novas contratações, o principal objetivo é suprir a demanda
que aumenta neste período do ano (58,2%); também são mencionadas a alta rotatividade dos funcionários/
precisa ocupar cargos que estão disponíveis (18,9%) e a constatação de que o mercado está cada vez mais
competitivo e é necessário investir na qualidade dos serviços (11,1%).
»» 64,9% daqueles que pretendem contar com mão de obra extra, farão de uma a cinco contratações. A média
geral será de 1,56 funcionários por empresa.
»» 31,0% das contratações serão do tipo informal (31,0%), enquanto 24,6% serão terceirizadas e quatro em
cada dez serão formalizadas pela própria empresa (39,6%).
»» Quando se trata das contratações temporárias, 34,6% pretendem contratar de um a cinco funcionários
temporários. Outros 32,8% não sabem/preferem não responder quantos temporários serão contratados,
ao passo em que 30,8% não contratarão nenhum funcionário temporário.
»» Considerando apenas aqueles que pretendem contar com mão de obra temporária, 45,6% não efetivarão
ninguém, enquanto 32,7% efetivarão de uma a cinco pessoas.

11

METODOLOGIA

Público-alvo: empresários e gestores responsáveis pela contratação de mão de obra de empresas do
comércio varejista localizadas nas capitais e interior do país.

Método de coleta: pesquisa realizada via C.A.T.I (Computer Assisted Telephone Interviewing – Entrevista
Telefônica Assistida por Computador).

Tamanho amostral da Pesquisa: 605 casos, gerando margem de erro no geral de 4,0 p.p. para um
intervalo de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: 25 de agosto a 12 de setembro de 2016.

12

