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INTRODUÇÃO

Retrospectiva 2016: o ano na percepção do varejo e do setor
de serviços
2016 foi um ano intenso. Depois de longo embate, o país assistiu a nada menos que a troca do comando
presidencial. Os fatos políticos que se sucederam, interna e externamente, tiveram impacto direto sobre a
economia. E, como era previsto, o país terminou mais um ano na recessão, com aumento do desemprego e
diminuição da renda das famílias. Esse cenário não passou despercebido ao Varejo e ao setor de Serviços,
que veem de perto o efeito da crise sobre o consumo. É o que mostra a pesquisa “Retrospectiva 2016 e
Expectativas dos Empresários para 2017”, realizada pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas (CNDL). O estudo ouviu empresários de todo o país sobre a avaliação que fazem de 2016; sobre os
impactos da conjuntura em sua empresa e sobre as perspectivas para este ano. Sem surpresa, constata-se
que a percepção de que 2016 foi um ano difícil é comum a grande parte dos empresários. Já as projeções para
futuro equilibram-se mais entre o otimismo e o pessimismo.
Um dos principais componentes da crise é justamente a falta de confiança e o pessimismo que assolou os
agentes econômicos nos últimos meses. Na falta de um horizonte de previsibilidade, os empresários tendem
a adiar investimentos e os consumidores, a postergar consumo, ambos alimentando a retração da atividade.
Resulta daí a importância de acompanhar, em sondagens como essa, para onde caminham as expectativas.
Elas permitem, dentro de certos limites, antecipar os rumos da economia.
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RETROSPECTIVA 2016
Para os empresários de varejo e serviços, a economia e a
situação financeira do negócio em 2016 foi pior que 2015
As projeções para o PIB de 2016 apontam para uma queda um pouco menor do que a verificada no ano
anterior. Mas isso está longe de significar um alívio: à medida que a recessão se prolonga, mais sensível ela
se torna aos empresários – e não seria arriscado supor que para os consumidores também. De acordo com
a pesquisa, os empresários imputam o último ano como pior do que 2015: para 62,3% dos empresários de
Varejo e Serviços, ao longo de 2016, as condições gerais da economia pioraram na comparação com 2015,
enquanto 26,3% opinaram que as tais condições nem melhoraram nem pioraram e apenas 9,4% notaram
alguma melhora.
Questionados sobre a situação financeira do próprio negócio, a proporção dos que consideram ter havido
piora cai para 48,3% – é um pouco menor do que quando se considera a situação da economia. Em seguida,
há os que dizem não ter notado nem melhora nem piora (34,7%) e, por fim, os que notaram alguma melhora
(14,7%). Para aqueles que viram a situação financeira de seu negócio piorar, a principal razão foi os resultados
das vendas, mencionada por 63,5%, com destaque para o setor de Varejo, cujo percentual foi de 68,9%. Além
disso, destaca-se a queda da margem de lucro em razão do aumento dos custos, citada por 29,0%, o aumento
da inadimplência (20,7%), o aumento das dívidas (11,1%) e o aumento da concorrência (10,6%). Mesmo em
tempos de crise, houve, como sempre há, quem conseguiu aumentar as vendas. É o caso de quase metade
(48,8%) daqueles que veem melhora da situação financeira dos negócios na comparação entre 2015 e 2016.
Entre esses empresários, além do aumento das vendas, 37,2% mencionam o crescimento da carteira de
clientes. Praticamente metade da amostra (50,9%) dos empresários sondados, as demais empresas de seu
segmento estão em condições semelhantes à sua, enquanto para 17% os concorrentes estão em situação
pior. 21% não souberam avaliar.

POR QUE A SITUAÇÃO FINANCEIRA
DO NEGÓCIO PIOROU?

Não tive bons
resultados nas
vendas

63,5%

Aumento da
inadimplência

20,7%

29,0%
11,1%

Aumento da
concorrência

10,6%

50,9%

POR QUE A SITUAÇÃO FINANCEIRA
DO NEGÓCIO MELHOROU?

Queda da margem
de lucro em razão
do aumento
dos custos
Aumento
das dívidas
da empresa

48,8%

Aumento
das vendas

37,2%
3,3%

Aumento na
carteira de clientes

Abertura de
uma nova filial

Crêem que as demais empresas de seu segmento
estão em condições semelhantes à sua
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Para avaliar os impactos da crise sobre os negócios, os entrevistados relataram o que viveram em 2016. 60,2%
assinalam que conseguiram pagar as contas em dia; pouco mais de um quinto (22,1%) ficaram muitos meses
com as contas no vermelho e 17,3% tiveram que reduzir o mix de produtos vendidos. Observa-se que poucos
(11,6%) conseguiram fazer uma reserva financeira, donde se pode concluir que o orçamento da maior parte
esteve no limite. Para comparação, em 2015, 20,9% diziam ter conseguido fazer uma reserva financeira.
Apenas 4,7% conseguiram ampliar seus negócios e 6,4% foram parar nos cadastros de inadimplentes. A maior
parte dos entrevistados cujas empresas foram negativadas (69,8%) planejam regularizar sua situação, sendo
que 32,1% pretendem fazê-lo nos próximos 3 meses, e 26,4% ainda não sabem se irão regularizar ou não. Os
compromissos com pagamentos em atraso foram o cheque especial (35,8%), compras junto a fornecedores
(32,1%) e Bancos e Instituições Financeiras (30,2%). A maioria (66,0%) não sabe os valores das dívidas.
Quase a metade dos empresários (48,1%) relatam que tiveram que fazer cortes no orçamento da empresa
em 2016 – em 2015, o percentual foi maior (57,5%). O principal corte foi no quadro de funcionários: 59,2%
desses empresários dizem ter reduzido as despesas com pessoal. Em seguida, aparecem as contas de telefone
(34,9%) e as contas de luz e água (26,8%).

CORTES NO ORÇAMENTO EM 2016
RESPOSTAS

GERAL
2015

GERAL
2016

Funcionários

57,7%

59,2%

Conta de fixo e/ou celular

33,4%

34,9%

Conta de luz, água

27,3%

26,8%

Itens de higiene e limpeza

13,3%

18,2%

Viagens

11,6%

9,9%

Subsídio para o almoço/lanches dos colaboradores

7,4%

7,6%

Financiamento de cursos para funcionários

4,9%

4,6%

Redução do estoque

3,8%

3,8%

Outros

4,9%

10,9%

Entre aqueles que demitiram, na média, o número de funcionários
dispensados foi de quase 3. E para realizar as atividades da empresa
com um quadro menor de colaboradores, 26,3% afirmam ter
redistribuído as atividades e 25,0% dizem que, devido à redução da
demanda de trabalho, não foi necessário redistribuir. Há ainda 22,0%
que assumiram as atividades, 13,8% que relatam não estar dando
conta das atividades com o quadro de funcionários reduzido e 5,2%
recorreram a contratações informais. Diante disso tudo, a boa notícia é

Entre aqueles que
demitiram, na
média, o número
de funcionários
dispensados foi
de quase 3

que, considerando toda a amostra, a maior parte (77,0%) não pretende
demitir no próximo ano e 17,5% ainda não sabem se demitirão ou não.
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A parcela dos entrevistados que realizaram seus planos total ou parcialmente é de 44,1%. Entre esses, os
principais planos realizados foram: a compra de equipamentos (29,6%); pagamento de dívidas (27,1%); o
aumento das vendas (21,8%); a reforma (20,4%) e o lançamento de novo produto (18,0%). Considerando
os que não realizaram, ou realizaram parcialmente seus planos, o percentual foi de 55,2%. Os planos não
realizados foram o aumento das vendas (38,4%), reforma (30,0%), a compra de equipamentos (21,2%)
e a ampliação da equipe de funcionários (17,2%). E as justificativas apontadas foram a falta de recursos
financeiros próprios (34%, com queda de 10 p.p. em relação a 2015) e a insegurança de gastar dinheiro e não
conseguir pagar depois (31%, número 11 p.p. maior do que em 2015) e pelo aumento de preços (22%). Há
ainda 20,2% que nem chegaram a fazer planos.
Os dados de Varejo e Serviços divulgados pelo IBGE ilustram bem o ambiente de restrição retratado pela
pesquisa. De janeiro a outubro de 2016, esses setores acumularam queda de, respectivamente, 6,7% e
5,0%. Com o faturamento menor, não sobram recursos, nem mesmo para investir e ampliar o negócio. Os
investimentos, como se sabe, são motores do crescimento econômico, aumentando o produto nacional e
criando novos empregos. Na ausência dos investimentos, o potencial de crescimento diminui.

44,1% REALIZARAM SEUS PLANOS TOTAL OU PARCIAMENTE, SENDO OS PRINCIPAIS:

Compra de
equipamentos

Aumento
das vendas

Lançamento de
novo produto

29,6%
27,1%

Pagamento
de dívidas

20,4%

Reforma

21,8%

18,0%

55,2% NÃO REALIZARAM SEUS PLANOS TOTAL OU PARCIAMENTE, SENDO OS PRINCIPAIS:

Aumento
das vendas

Compra de
equipamentos

38,4%
30,0%

Reforma

17,2%

Ampliação da
equipe de
funcionários

21,2%
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EXPECTATIVAS PARA 2017

Apesar do ano ruim, mais da metade acredita que 2017
será melhor
Se a avaliação sobre último ano é majoritariamente ruim, as expectativas para a economia no ano corrente
autorizam alguma esperança. Para 58,4%, 2017 será melhor que 2016; para 24,9%, será igual e para 8,3%
será pior. Em 2015, a proporção dos que consideravam que o ano seguinte seria melhor era de 42,1%. A
comparação desses números mostra inequívoca melhora das expectativas, ainda que haja o risco de essa
percepção se reverter. Quando questionados sobre os negócios, outros 58,4% dizem-se animados. 27,4%
dizem não ter expectativas positivas nem negativas e 8,8% dizem estar desanimados com tudo. Os principais
motivos para o desânimo, segundo esses entrevistados, foram o medo de fechar e empresa (38,9%); a baixa
expectativa de conseguir novos clientes (31,9%) e a situação financeira difícil (25,0%).
Entre aqueles que esperam a piora do cenário econômico, 39,7% acreditam que, em decorrência disso,
ficará mais difícil economizar e fazer reserva financeira ou capital de giro. 32,4% acreditam que farão menos
compras e exatamente a mesma proporção acreditam que a empresa cortará gastos supérfluos. Para 26,5%,
será mais difícil manter as contas em dia e para 22,1% será mais difícil obter financiamentos. 20,6% dizem que
serão obrigados a gastar sua reserva financeira.
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Em 2017, os entrevistados deverão encarar a crise de modos diversos. A atitude mais citada para superar os
problemas é o pagamento à vista da maior parte das compras, mencionado por 28,7%. Fazer pesquisa de
preços aparece em seguida (25,5%). Cita-se também a negociação ou pechincha na hora da compra (24.1%),
a organização das contas da empresa (19,1%); a reserva financeira (17,6%); e evitar compras com cheques,
cartões e carnês (17,1%), entre outras medidas. Algumas delas chamam a atenção porque, idealmente,
devem ser evitadas não só em tempos de crise, mas também no momento da bonança. Dois exemplos são
o financiamento de compras através de cheque especial e cartão de crédito e a falta de organização da
empresa. Os juros cobrados pelo uso do cheque especial e do cartão de crédito estão entre os mais altos do
mercado. E a organização sistemática das contas gera informações de grande valia para a tomada de decisão
e para garantir o equilíbrio financeiro da empresa.

O QUE PRETENDE FAZER PARA SUPERAR OS PROBLEMAS
DECORRENTES DA CRISE ECONÔMICA DO PAÍS EM 2017
PRINCIPAIS CITAÇÕES

GERAL
2015

GERAL
2016

Pagar a maioria das compras à vista

32,1%

28,7%

Fazer pesquisa de preços

20,6%

25,5%

Negociar mais/pedir descontos na compra

21,7%

24,1%

Organizar as contas da empresa

41,8%

19,1%

Fazer uma reserva financeira

12,0%

17,6%

Evitar fazer compras parceladas com cheques,
carnês, cartão etc

33,0%

17,2%

Vou investir em novos produtos/serviços para
aumentar minha clientela

10,0%

16,3%

Aumentar o portfolio de produtos/serviços da
empresa para poder vender mais

8,2%

13,4%

Evitar usar o cartão de crédito

18,6%

11,9%

Estocar produtos em promoção

9,6%

11,8%

Não vou fazer nada, pois a crise não afetou o meu
negócio/meu cotidiano

5,1%

7,5%

Contratar mais funcionários informais

3,4%

5,0%

Cortar planos de internet e celular

3,8%

3,4%
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Mas nem tudo será medida restritiva em 2017. Os empresários também têm planos para este ano. Um
dos planos é ampliar o negócio, mencionado por 27,6%. É um número expressivo, haja vista que menos de
5,0% conseguiram fazê-lo em 2016. 20,9% mencionam a intenção de lançar novos produtos e/ou serviços
e 20,8% falam em dar segmentos a projetos de 2016. Sair do vermelho e pagar as contas atrasadas é o que
pretendem 12,2% dos entrevistados. 29,1% declaram não ter um projeto específico e fiam-se na esperança
de que lhes acontecerão boas coisas.

PROJETOS POSSUI PARA 2017
PRINCIPAIS CITAÇÕES

GERAL
2015

GERAL
2016

Não tenho um projeto específico, tenho a
esperança de que boas coisas me acontecerão

33,3%

29,1%

Ampliar o negócio

39,3%

27,6%

Lançar novos produtos/serviços

13,9%

20,9%

Dar segmento a projetos de 2016

30,5%

20,8%

Sair do vermelho, pagar todas as contas
vencidas que estão pendentes

11,1%

12,2%

Vender para outras cidades

7,2%

5,5%

Comprar ou trocar o carro da empresa

12,9%

4,9%

1,7%

0,9%

Vender fora do Brasil

Bem poucos falam em fazer empréstimos ou financiamentos: 5,0% dizem que irão financiar um automóvel;
4,6% irão financiar uma sede para a empresa e 5,0% recorrerão a empréstimos e financiamentos. Aquisição
de equipamentos está entre as intenções de 17,0%. Já as aplicações periódicas, na poupança ou outros
investimentos, são mencionadas por 9,2%.
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O espectro da recessão: para 37% dos varejistas e prestadores
de serviços, o principal temor é que o país não saia da crise
61,9% dos empresários sondados listaram a crise econômica com um dos principais problemas para o
empreendedor a serem resolvidos. Também se aponta a corrupção (60,5%); a violência (51,6%); a inflação
(47,8%), entre outros. É sintomático o destaque dado à corrupção. O dado mostra que, além de ser um
problema em si, a corrupção atrapalha, seja porque tumultua o ambiente político, como se tem visto, seja
porque afeta as condições de concorrência, pois num ambiente institucional que favorece os desvios, as
empresas que funcionam segundo as regras do jogo podem ser preteridas em favor daquelas que se deixam
corromper.
Apesar de a maioria demonstrar boa expectativa para 2017, 36,7% dizem que seu principal temor para o
ano novo é que o país não saia da crise. Ter que fechar o próprio negócio é o principal temor de 18,6%. Em
seguida, aparecem o temor de ser vítima de assalto (15,6%) e o temor de não conseguir quitar as dívidas
(13,5%).

PRINCIPAIS PROBLEMAS PARA O PEQUENO EMPREENDEDOR DO BRASIL
MAIS IMPORTANTES DE SEREM RESOLVIDOS EM 2017
RESPOSTAS – RM

GERAL
2015

GERAL
2016

Crise Econômica

68,5%

61,9%

Corrupção

68,6%

60,5%

Violência

39,4%

51,6%

Inflação

49,1%

47,8%

Lentidão da justiça

17,4%

40,5%

Ineficiência dos serviços públicos

21,5%

36,5%

Desemprego

32,2%

34,9%

Trânsito

5,4%

34,2%

Falta de vontade política

40,1%

34,1%

Impostos elevados

65,3%

33,3%

Outros

3,4%

32,6%

Falta de políticas que favoreçam o
crescimento do empreendedor

37,8%

32,1%
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A sondagem das expectativas dos agentes econômicos é
importante por antecipar, mesmo que de modo limitado, os
rumos da economia. Divididos sobre o futuro, os empresários
sondados mostram um curto prazo incerto. Com efeito, ainda
não se dissiparam de todo as instabilidades políticas. E isso
trava as possibilidades de retomada da economia. Além do
cenário político, os próprios dados econômicos têm frustrado
analistas, que anteveem uma recuperação lenta. Acrescente-se

Divididos sobre o futuro,
os empresários sondados
mostram um curto prazo
incerto. E isso trava
as possibilidades de
retomada da economia

o maior grau de incerteza quanto aos rumos da geopolítica e da
economia mundial.
Há, todavia, dados positivos que não devem ser negligenciados: a aprovação do teto para os gastos públicos
é um deles, diante da crise fiscal. O recuo da inflação e das taxas de juros também são fatos comemoráveis.
As expectativas de crescimento para 2017, segundo especialistas, têm recuado, mas ainda permanecem
positivas. Se confirmadas no patamar que estão, o crescimento poderá ensejar um novo ciclo de crescimento
econômico.
É importante ter em vista que mesmo no cenário mais otimista, a superação do quadro econômico será um
processo. Mas isso não significa que o crescimento não volte. Há empresas que mesmo na crise conseguem
avançar. Isso depende fundamentalmente do setor, mas também de atitudes que podem estar ao alcance do
empresário. O momento exige que todas as decisões tomadas no âmbito da empresa sejam muito informadas,
com a devida avaliação dos riscos envolvidos.
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CONCLUSÕES

»» 62% dos empresários de Varejo e Serviços acreditam que as condições gerais da economia brasileira
pioraram comparando 2016 com 2015. Quanto à situação financeira da própria empresa, 48% acreditam
que piorou.
»» Entre aqueles que consideram que houve piora da situação financeira da empresa, os principais motivos
foram: maus resultados de vendas (63,5%); aumento dos custos (29,0%); aumento da inadimplência
(20,7%).
»» 48,1% tiveram que fazer cortes ou ajustes no orçamento de 2016; o principal corte foi no quadro de
funcionários.
»» 44,1% realizaram planos que traçaram para 2016, sendo que 16,7% realizaram todos eles e 27,4% realizaram
apenas uma parte.
»» A atitude mais citada para superar os problemas da crise é o pagamento à vista da maior parte das compras,
mencionada por 28,7%. Fazer pesquisa de preços (25,5%), a negociação ou pechincha na hora da compra
(24.1%) e a organização das contas da empresa (19,1%).
»» Mais da metade dos empresários sondados (58,4%) esperam que 2017 será melhor que 2016. O mesmo
percentual diz estar animado para concretizar projetos da empresa neste ano.
»» Os principais projetos para 2017 são: ampliar o negócio (27,6%); lançar novo produto ou serviço (20,9%) e
dar segmento a projeto de 2016 (20,8%). 29,1% dizem não ter projeto específico para o ano, mas esperam
que irão acontecer boas coisas.
»» Os principais temores para 2017 são: o país não sair da crise (36,7%); ter que fechar o próprio negócio
(18,6%); ser vítima de violência ou assalto (15,6%).
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METODOLOGIA

Público-alvo: empresários brasileiros com empresas de todos os portes, dos ramos de comércio varejista
e serviços, de todas as regiões, capitais e interior.

Método de coleta: pesquisa realizada por telefone.

Tamanho amostral da Pesquisa: 822 casos, gerando uma margem de erro no geral de 3,4 p.p para um
intervalo de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: 25 de novembro a 09 de dezembro de 2016.
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