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SONDAGEM DE OPINIÃO
Dia dos Pais 2015 - Empresários e Gestores
APRESENTAÇÃO
Outras pesquisas têm sido realizadas com
propósito similar, mas voltadas para o ciclo de
festividades do Estado. Agora se avizinha o
Dia dos Pais, celebração semelhante à do Dia
das Mães, embora com menor volume de vendas. Este relatório se endereça às expectativas
de empresários/gestores relativas ao Dia dos
Pais 2015.
Objetivando analisar essas expectativas de
empresários/gestores, a Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
Pernambuco (FECOMÉRCIO-PE), através do

Instituto Oscar Amorim de Desenvolvimento
Econômico e Social (Instituto Fecomércio), em
convênio com o Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de Pernambuco (SEBRAEPE), e contando com a consultoria da CEPLAN
Multiconsultoria, realizou entre os dias 22 e
28 de julho uma Sondagem de Opinião junto a
empresários/gestores dos estabelecimentos do
varejo e de serviços de alimentação da Região
Metropolitana do Recife sobre o Dia dos Pais
2015 .

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Para a sondagem do Dia dos Pais 2015
junto aos empresários/gestores da Região
Metropolitana do Recife, foi realizada uma
pesquisa direta, com a aplicação de 784 questionários em nove municípios – Abreu e Lima,
Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Ipojuca,
Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Recife
e São Lourenço da Mata.
Os municípios objetos da sondagem representam mais de 90% da população da RMR e um
contingente de certa forma representativo do

efetivo populacional estadual. O mesmo pode-se
dizer do Produto Interno tanto pernambucano
quanto da metrópole, o que evidencia a importância econômica desses municípios para o comércio varejista estadual, que abrange os mais
diversos tipos de segmentos, tanto do comércio
tradicional quanto do varejo moderno, entre os
quais se incluem os principais shopping centers
do Estado, a maioria de referência regional, e
serviços de alimentação diversos.
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O Instituto Fecomércio-PE, em nome dos demais par-

ceiros, agradece às empresas e aos consumidores do
comércio varejista e de serviços de alimentação entrevistados pela atenção dedicada aos pesquisadores e pela
presteza nas informações concedidas, sem as quais este
trabalho não poderia ser realizado.

Sondagem de Opinião - Dia dos Pais 2015 - Empresários / Gestores

2

Caracterização dos Empresários /Gestores
•
A sondagem com empresários/gestores
da Região Metropolitana do Recife foi realizada em 70,2% dos estabelecimentos do comércio varejista e 29,8% dos estabelecimentos de
serviços de alimentação.
•
Nos estabelecimentos comerciais foram pesquisados os segmentos de ‘hipermercados e supermercados, produtos alimentícios
e bebidas’, ‘tecidos, vestuários, calçados e seus
acessórios’, ‘joias, bijuterias e relojoarias’, ‘móveis e eletrodomésticos’, ‘livrarias, papelarias,
jornais e revistas’, ‘óticas’, ‘artigos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos’, ‘equipamentos e

2.

material para escritório, informática e comunicação’ , ‘artigos esportivos’ e ‘outros artigos de
uso pessoal e de uso doméstico’. Nos serviços de
alimentação foram entrevistados ‘restaurantes,
pizzarias, bares e lanchonetes’, localizados tanto em estabelecimentos tradicionais quanto em
praças de alimentação de shopping centers.
•
No comércio tradicional foram pesquisados aproximadamente 52% dos estabelecimentos, enquanto nos shopping centers essa
proporção foi de cerca de 48%.

EMPRESÁRIOS/GESTORES

É majoritária a proporção de empresários/
gestores da RMR que tem expectativa de que o
volume de vendas para o Dia dos Pais 2015 seja
menor que o do Dia dos Pais em 2014
A expectativa da maioria dos empresários/
gestores da Região Metropolitana do Recife é
de que o volume de vendas dos seus estabelecimentos no Dia dos Pais de 2015 seja menor que
o verificado no ano anterior, conforme se expressaram 52,4% dos entrevistados (Gráfico 1).
Essa expectativa é mais pessimista entre os empresários/gestores do comércio varejista (52,7%),

enquanto nos estabelecimentos de alimentação
essa proporção é de 51,5%. Por outro lado,24,3%
dos entrevistados externaram expectativa otimista, prevendo aumento no volume de vendas
no comparativo de 2015 relativamente ao ano
anterior, percentual que corresponde a 25,6%
no comércio e 21% nos serviços de alimentação.
Já a proporção de estabelecimentos em que as
vendas de 2015 deverão ser pelo menos iguais
às de 2014 é de 23,4%, número que equivale a
21,6% das respostas dos empresários/gestores do
comércio, e 27,5% nos serviços de alimentação.

Sondagem de Opinião - Dia dos Pais 2015 - Empresários / Gestores

3

Gráfico 1
Região Metropolitana do Recife: percentual de empresários/gestores do comércio e serviços, segundo
as expectativas sobre as vendas no Dia dos Pais 2015 em comparação ao Dia dos Pais 2014

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.

É nos estabelecimentos do comércio tradicional em que a expectativa dos empresários/
gestores é mais pessimista, com 58% deles acreditando que o volume das vendas neste Dia dos
Pais 2015 deverá ser menor do que o do mesmo
evento de 2014 (ver Tabela 1). Nos estabelecimentos prestadores de serviços de alimentação
do comércio tradicional, a proporção dos que
têm essa expectativa corresponde a 62%; 23,7%
das lojas do comércio varejista aí localizadas

consideram que irão vender mais no evento
deste ano do que no do ano passado.
Já nos shopping centers, para o total dos
entrevistados, a expectativa de menores vendas é de 46,3%, atingindo maior proporção no
varejo (48,2%). Nos serviços de alimentação,
os negócios no Dia dos Pais 2015 deverão ser
pelo menos iguais aos de 2014 para 33,6% dos
empresários/gestores.

Tabela 1
Região Metropolitana do Recife: percentual de empresários/gestores do comércio e serviços, por tipo
de estabelecimento, segundo as expectativas sobre as vendas no Dia dos Pais 2015 em comparação
ao Dia dos Pais 2014
TIPO

SHOPPING CENTER

COMÉRCIO TRADICIONAL

ATIVIDADE

MENOR

IGUAL

MAIOR

TOTAL

46,3

27,1

26,6

COMÉRCIO

48,2

23,9

27,9

SERVIÇOS

42,4

33,6

24,0

TOTAL

58,0

19,9

22,1

COMÉRCIO

56,5

19,7

23,7

SERVIÇOS

62,0

20,4

17,6

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.
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Em média, a expectativa dos empresários/
gestores é de que o volume de vendas para o
Dia dos Pais 2015 seja 9,7% menor do que o desse evento em 2014
Como a grande maioria dos empresários/
gestores do comércio varejista e dos estabelecimentos de alimentação, tanto nos shopping
centers como no comércio tradicional, acreditam

que deverão vender menos no evento do Dia
dos Pais de 2015 comparativamente ao de 2014,
essa expectativa pessimista levou à estimativa
de que haverá uma queda para o total do varejo de 9,7% no volume de vendas deste ano em
relação ao de 2014, parcela que deverá atingir
-9,8% nos estabelecimentos do comércio e -9,5%
nos serviços de alimentação (ver Gráfico 2).

Gráfico 2
Região Metropolitana do Recife: estimativa de variação das vendas no Dia dos Pais 2015 em comparação ao Dia dos Pais 2014, segundo os empresários/gestores do comércio e serviços

Fonte: Pesquisa Direta. Ceplan Multiconsultoria.

A expectativa de maior queda ocorre no comércio tradicional (-13,9% contra -5,2% nas lojas
dos shopping centers). Nesse tipo de comércio,
os estabelecimentos prestadores de serviços de

alimentação têm as piores perspectivas (-15,5%,
parcela que nas lojas comerciais atinge -13,3%),
como se vê na Tabela 2.

Tabela 2
Região Metropolitana do Recife: estimativa de variação das vendas no Dia dos Pais 2015 em comparação ao Dia dos Pais 2014, segundo os empresários/gestores do comércio e serviços, por tipo de
estabelecimento
LOCAL

SHOPPING CENTER

COMÉRCIO TRADICIONAL

ATIVIDADE

%

TOTAL

-5,2

COMÉRCIO

-5,6

SERVIÇOS

-4,3

TOTAL

-13,9

COMÉRCIO

-13,3

SERVIÇOS

-15,5

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.
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Para os empresários/gestores da RMR que
esperam aumentar as vendas devido ao Dia dos
Pais 2015, suas expectativas se fundamentam
principalmente no fato de que irão realizar
promoções e descontos (71,1%) e que investirão
na variedade de produtos (58,9%)
Para os empresários/gestores do varejo da
RMR que esperam aumentar as vendas no Dia
dos Pais 2015, suas expectativas fundamentam-se no fato de que realizarão algumas ações (ver
Gráfico 3) que lhes darão condições para que

isso ocorra, destacando-se entre elas: a realização de promoções, entre as quais a mais comumente usada é oferecer descontos nos preços
das mercadorias (71,1% das respostas); o investimento na variedade dos produtos comercializados (58,9%); e o investimento em campanhas
publicitárias (49,5%). Deve-se ressaltar que essas ações apresentam-se de forma diferenciada dependendo do tipo de negócio (comércio e
serviços) e da sua localização (comércio tradicional ou shopping center).

Gráfico 3
Região Metropolitana do Recife: percentual de empresários/gestores do comércio e serviços que esperam o aumento das vendas por conta do Dia dos Pais 2015, segundo os principais motivos para essa
expectativa

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.
Nota: o somatório das categorias não totaliza 100%, pois a questão envolve múltipla escolha.

Dentre os que preveem diminuição no volume de vendas, os principais motivos dessa
expectativa foram atribuídos à inflação (69,3%)
e ao aumento do desemprego (61,5%)
Para aqueles empresários/ gestores que teceram expectativa de queda nas vendas, os principais motivos dessa apreensão (apresentados

no Gráfico 4) correspondem a: inflação (69,3%);
ao aumento do desemprego (61,5%); e, em menor escala, ao aumento dos impostos (30,7%),
aos juros elevados (29,3%) e ao alto endividamento das famílias (29,3%), além da diminuição
dos gastos do governo (10,0%) e a elevação da
taxa de câmbio (3,4%).
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Gráfico 4
Região Metropolitana do Recife: percentual de empresários/gestores do comércio e serviços que esperam a queda das vendas do Dia dos Pais 2015, segundo os principais motivos para essa expectativa

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.

Na tentativa de aumentar as vendas ou mesmo de minorar as perdas, a maioria dos empresários/gestores da RMR pretende adotar estratégias com esses intuitos. O Gráfico 5 mostra que

mais de 2/3 dos entrevistados (67,9% extamente) sinalizaram nesse sentido, proporção que é
mais elevada nos estabelecimentos comerciais
varejistas (75,6%).

Gráfico 5
Região Metropolitana do Recife: percentual de empresários/gestores do comércio e serviços, segundo
a intenção de adotar estratégias de vendas no Dia dos Pais 2015

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.
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Entre as ações mais expressivas a serem
adotadas pelos empresários/gestores, destacam-se (ver Gráfico 6) a realização de promoções/descontos (86,7%), a premiação dos seus

funcionários através de incentivos – comissões
(27,8%), investimentos em publicidade (14,7%)
e sorteio de prêmios (10,5%), sem falar na expansão de horário (5,3%).

Gráfico 6
Região Metropolitana do Recife: percentual de empresários/gestores do comércio e serviços que adotam estratégias de vendas por conta do Dia dos Pais 2015, segundo as estratégias adotadas

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.

Para os empresários/gestores do comércio
e serviços de alimentação da RMR, a maioria
dos consumidores irão efetuar o pagamento
das suas compras majoritariamente através
de cartões de crédito ou de loja
A forma majoritária de pagamento que os
empresários/gestores do comércio e dos serviços
de alimentação da RMR acreditam que os compradores utilizarão para adquirir os presentes
do Dia dos Pais 2014 ou para efetuarem gastos
com as comemorações desse evento, é através
de cartões de crédito ou de loja, com 78,3% da
totalidade das respostas (nos estabelecimentos
do comércio, essa proporção é de 83,3% e nos de
serviços de alimentação corresponde a 66,7%),
como se vê na Tabela 3. Essa é a modalidade de
pagamento mais apontada nos estabelecimentos

dos shopping centers (83,8%), parcela que entre
os empresários/gestores do comércio tradicional representa 73,3%.
Outra modalidade de quitação das compras
esperada pelos entrevistados é a de pagamento à vista, em dinheiro, sugerida por 12,8% dos
empresários/gestores, forma apontada por
16,9% no comércio tradicional e por 8,2% nos
shoppingcenters. Já o uso do cartão de débito
como forma de pagamento é esperado por apenas 4,8% no varejo em geral, 9,8% nos serviços
e 2,7% nos estabelecimentos comerciais. Nos
shopping centers a previsão é de 6,6%, enquanto no comércio tradicional é de 3,2%.
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Tabela 3
Região Metropolitana do Recife: principais formas de pagamento que os empresários/gestores do comércio e serviços de alimentação esperam que os compradores realizem em suas compras por conta
do Dia dos Pais 2015
LOCAL

SHOPPING
CENTER

COMÉRCIO
TRADICIONAL

TOTAL GERAL

ATIVIDADE

DINHEIRO

CARTÃO DE
DÉBITO

CHEQUE

CARTÃO DE
CRÉDITO OU
DE LOJA

CREDIÁRIO
OU BOLETO
BANCÁRIO

NS/NR

TOTAL

TOTAL

8,2

6,6

0,0

83,8

0,8

0,5

100,0

COMÉRCIO

2,8

3,6

0,0

92,0

1,2

0,4

100,0

SERVIÇOS

19,2

12,8

0,0

67,2

0,0

0,8

100,0

TOTAL

16,9

3,2

0,2

73,3

1,7

4,7

100,0

COMÉRCIO

15,1

2,0

0,3

75,9

2,0

4,7

100,0

SERVIÇOS

22,0

6,4

0,0

66,1

0,9

4,6

100,0

TOTAL

12,8

4,8

0,1

78,3

1,3

2,7

100,0

COMÉRCIO

9,5

2,7

0,2

83,3

1,6

2,7

100,0

SERVIÇOS

20,5

9,8

0,0

66,7

0,4

2,6

100,0

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.

Aproximadamente 94% dos empresários/
gestores dos estabelecimentos comerciais e
de serviços de alimentação na RMR não pretendem contratar trabalhadores temporários

estabelecimentos do comércio tradicional não
pretende contratar trabalhadores temporários,
parcela que representa 93,1% das respostas dos
empresários/gestores dos shopping centers.

Como se pode observar no Gráfico 7, é significativamente elevada a parcela de empresários/gestores do varejo da RMR que não tem
intenção de contratar mão de obra temporária
por conta do evento do Dia dos Pais 2015, com
93,8% das respostas sinalizando nessa direção,
proporção que é mais alta nos estabelecimentos do comércio (94,7%) do que nos de serviços
de alimentação (91,5%). Do total de 784 empresas pesquisadas, apenas 38 realizarão contratações temporárias por conta do Dia dos Pais
2015. Para se ter ideia, no período que antecede
o Dia dos Pais 2015, a proporção de 94,4% dos

Para o conjunto de estabelecimentos do varejo que declarou intenção de contratar essa
modalidade de mão de obra (apenas 4,8% dos
empresários/gestores pesquisados), no geral, a
média de empregos por estabelecimento que se
intenciona contratar corresponde a 2,8 trabalhadores, número que para o comércio tradicional equivale a 3,3 trabalhadores e nos shop-ping centers equivale a 2,4 postos de trabalho
temporário.
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Gráfico 7
Região Metropolitana do Recife: percentual de empresários/gestores do comércio e serviços segundo
a intenção de contratação de mão de obra temporária por conta do Dia dos Pais 2015

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.
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3. SÍNTESE
É bastante significativa a proporção de empresários/gestores do comércio varejista e dos
serviços de alimentação da RMR que tem a
expectativa de que o volume de vendas para o
Dia dos Pais 2015 seja menor que o do mesmo
evento de 2014. Esse sentimento envolve mais
da metade dos entrevistados, com proporção
mais pessimista entre os empresários/gestores do comércio varejista, opinião compartilhada pelos entrevistados em todos os segmentos
pesquisados.
A expectativa entre os empresários/gestores
do comércio e dos serviços de alimentação da
RMR é de que, em média, o volume de vendas
para o Dia dos Pais 2015 seja 9,7% menor do que
o desse evento em 2014. Esse sentimento pessimista é mais arraigado entre os entrevistados
dos estabelecimentos do comércio Varejista que
preveem redução no volume das vendas de 9,8%.
Para os empresários/gestores que esperam
melhores vendas no Dia dos pais deste ano em
relação ao evento do ano passado, para a grande maioria, esse otimismo se fundamenta nas
promoções e descontos que pretendem realizar
e no investimento que farão na maior variedade
de produtos oferecidos ao consumidor.

Por outro lado, para os que esperam redução no volume de vendas, os principais motivos dessa expectativa se atribuem, por ordem
de importância, à inflação, ao aumento do desemprego, ao aumento dos impostos, aos juros
elevados e ao alto endividamento das famílias.
Como forma de minimizar os efeitos negativos
dos impactos da crise econômica nas vendas do
Dia dos Pais 2015, os empresários/gestores pretendem realizar algumas ações, entre as quais
destacam-se: realização de promoções/descontos, premiação dos seus funcionários oferecendo incentivos, investir em publicidade, sortear
prêmios e expandir o horário de atendimento
dos estabelecimentos.
Por fim, os reflexos da crise rebatem significativamente na intenção de contratação de
mão de obra temporária. Nesse sentido, aproximadamente 94% dos empresários/gestores
dos estabelecimentos comerciais e de serviços
de alimentação na RMR não pretendem contratar trabalhadores nessa modalidade, com cada
estabelecimento do varejo declarando a intenção de contratar em média 2,8 trabalhadores.
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