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S O N D A G E M  D E  O P I N I Ã O

Fim de Ano 2015 – Empresários

A economia brasileira vem apresentando 
– a partir de meados do primeiro semestre de 
2014 – retração da produção de bens e servi-
ços. Esse quadro de declínio econômico se tor-
na mais intenso em 2015, caracterizando-se 
por decréscimos cada vez maiores do PIB nos 
três últimos trimestres (respectivamente: -2,0%; 
-3,0% e -4,5%). A previsão mais recente, para 
o ano de 2015, é de uma variação de -3,6% em 
relação ao ano anterior. Um agravante (que, em 
termos sociais, constitui importante fator ad-
verso) é o fato de tão significativa e persisten-
te recessão vir acompanhada de uma inflação 
que, nos últimos doze meses (até novembro), 
já assumiu patamar de dois dígitos. Ademais, 
convive-se com elevação dos juros, déficit nas 
contas do setor público, desvalorização do real, 
e aumento do desemprego. Se crises econômi-
cas constituem algo que infelizmente guarda 
certa familiaridade na história brasileira dos 
últimos 35 anos, o panorama atual carrega in-
quietante gravidade por incluir elementos ad-
vindos de uma profunda crise política que tem 
contornos de ineditismo.

Nesse contexto, duas das principais agên-
cias internacionais de classificação de risco já 
rebaixaram a nota do Brasil (Standard & Poor’s 
e Fitch) para o grau especulativo. Uma tercei-
ra alterou a perspectiva de nota do Brasil para 
negativa. A perda do “grau de investimento”, 
parâmetro-chave no meio financeiro interna-
cional, implica em maior dificuldade de atração 
de capital externo.

Destaque-se que esse cenário de queda na 
atividade econômica em 2015 é quase generali-
zado entre os diversos segmentos da economia. 

De fato, com exceção do setor agropecuário – 
que no acumulado do ano registra um cresci-
mento de 2,1% – entre as demais atividades 
registra-se retração. A indústria declina -4,5% 
e o setor de serviços -2,1%. Além disso, o inves-
timento para o conjunto da economia, que já 
havia recuado significativamente em 2014, cai 
mais fortemente no acumulado de 2015: uma 
variação de -12,7%. Adicione-se a esse quadro 
o fato de que o consumo das famílias – que até 
o ano passado vinha mantendo um bom de-
sempenho – recua -3,0%. Por fim, mencione-se 
uma redução de -0,4% no consumo do gover-
no. Em suma, a crise econômica se aprofunda, 
generalizando-se entre os diversos segmentos 
da economia, o que se reflete em um variado 
conjunto de indicadores macroeconômicos.

No que diz respeito aos setores de comércio, 
serviços e turismo os efeitos da crise, como vêm 
indicando as análises da conjuntura realizadas 
ao longo do ano, também são nocivos – afetan-
do negativamente as vendas e o ambiente de 
negócios no Fim de Ano.

Nesse sentido, com o intuito de verificar 
as expectativas dos empresários/gestores 
pernambucanos no que se refere às come-
morações do Fim de Ano 2015, a Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE), 
por intermédio do Instituto Oscar Amorim 
de Desenvolvimento Econômico e Social – 
Instituto Fecomércio-PE, em convênio com o 
Sebrae-PE, realizou, via contrato com a em-
presa Ceplan Multiconsultoria, Sondagem de 
Opinião no Comércio Varejista de Pernambuco 
para o Fim de Ano 2015.

APRESENTAÇÃO
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A Sondagem foi realizada nas principais áreas 
de concentração das atividades comerciais e dos 
serviços de alimentação dos municípios pesqui-
sados, tanto no comércio tradicional quanto nos 
shoppings centers, considerando os segmentos 
de ‘hipermercados e supermercados’, ‘vestuários, 
tecidos e calçados’, ‘móveis e eletrodomésticos’, 
‘farmácias, perfumarias e cosméticos’, ‘livrarias 
e papelarias’, ‘informática e comunicação’ e ‘ou-
tros artigos de uso pessoal e doméstico’ (como 
os esportivos, joalharias e relojoarias, ópticos, 
brinquedos e decorativos). Nos serviços, foram 
pesquisados bares, restaurantes e lanchonetes, 
tanto em estabelecimentos tradicionais quanto 
em praças de alimentação.

A amostra realizada é regionalmente repre-
sentativa para o conjunto de municípios consi-
derados e permitiu também inferir resultados 
para o conjunto das 3 regiões, assim como por 
atividade (comércio ou serviços) e por tipo de es-
tabelecimento (tradicional ou shopping). A esse 
respeito, considerem-se as seguintes categorias 
e proporções amostrais aplicadas ao escopo da 
pesquisa:

Regiões: RMR Expandida (48,94%), Agreste 
(33,01%) e Sertão (18,05%)

Atividade: Comércio (77,82%) e Serviços 
(27,18%)

Tipo de Estabelecimento: Tradicional (76,11%) 
e Shopping (23,89%)

É importante ressaltar que os 18 municípios 
abrangidos por esta Sondagem abrigam mais da 
metade do contingente populacional pernam-
bucano (aproximadamente 53% dos residentes) 
e correspondem a cerca de 3/4 do PIB estadual, 
integrando os municípios de PIB mais significa-
tivos de Pernambuco. Em termos da atividade 
terciária, o comércio e os serviços nesses muni-
cípios (tanto em estabelecimentos tradicionais 
quanto no varejo moderno) contam com gran-
des centros comerciais, a exemplo dos maiores 
shopping centers pernambucanos, centros de 
referência tanto em nível estadual quanto re-
gional, compreendendo os mais diversos tipos 
de segmento.

1.    ASPECTOS METODOLÓGICOS

O levantamento das informações foi rea-
lizado no período de 2 a 8 de dezembro, com 
a opinião de 942 empresários/gestores em 18 
municípios pernambucanos¹, distribuídos em 
três regiões distintas: Região Metropolitana (ex-
pandida), composta por Abreu e Lima, Cabo de 
Santo Agostinho, Camaragibe, Ipojuca, Jaboatão 
dos Guararapes, Olinda, Paulista, Recife e São 
Lourenço da Mata, com a agregação de Goiana 
e Vitória de Santo Antão; Agreste, englobando 

Caruaru, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe 
e Toritama; e Sertão, envolvendo Petrolina, 
Salgueiro e Serra Talhada. A Sondagem foi re-
alizada em lojas do Comércio Tradicional, dos 
Shoppings Centers (Recife, Rio Mar, Boa Vista, 
Plaza, Guararapes, Costa Dourada, Difusora, 
North, River e Salgueiro) e estabelecimentos 
prestadores dos serviços de alimentação, den-
tro e fora dos Shoppings.

¹ A Fecomércio-PE, em nome dos demais 

parceiros, agradece aos consumidores 

pernambucanos entrevistados, pela boa 

vontade na prestação das informações 

solicitadas e pela atenção que dedicou aos 

pesquisadores. Sem eles, este trabalho não 

poderia ser realizado.
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A conjuntura econômica adversa que atinge 
o Brasil em 2015 tem afetado de maneira geral 
o comércio varejista e os serviços, uma vez que 
a inflação alta, o aumento do desemprego e os 
juros elevados têm corroído a renda dos consu-
midores, tornando estes cada vez mais endivi-
dados e sem condições de aumentar os gastos 
no Fim de Ano.

As tendências à redução dos gastos pelos 
consumidores e baixa demanda para o comér-
cio e serviços, observadas ao nível nacional, 
têm se verificado também em Pernambuco, po-
rém com maior impacto no estado, como vem 
sendo analisado nos boletins de conjuntura da 
Fecomércio-PE.

De fato, segundo os dados da Pesquisa Mensal 
do Comércio (PMC/IBGE) e da Pesquisa Mensal de 
Serviços (PMS/IBGE), o desempenho das vendas 
e prestação de serviços acumulados durante o 
ano, apontam para uma redução mais expressiva 

no consumo do estado do que na média do país. 
Após o desempenho observado até o terceiro tri-
mestre, é improvável que o comércio e os servi-
ços venham a se recuperar da queda sofrida ao 
longo do ano, mesmo com as expectativas quanto 
ao ímpeto de consumo baseado no pagamento 
do 13° salário e às promoções de que os setores 
lançam mão para atrair consumidores. Em ou-
tubro, por exemplo, o volume de vendas no va-
rejo pernambucano variou -10,2% em relação ao 
mesmo mês no ano anterior, enquanto em nível 
nacional essa variação foi de -5,6%.

Pode-se afirmar que a desaceleração no mer-
cado de trabalho é um dos agravantes à retração 
no consumo das famílias pernambucanas, visto 
que Pernambuco é o quarto estado com maior 
redução no número de empregos formais em 
2015, com cerca 65 mil postos a menos até se-
tembro, refletindo numa desocupação de 11,2% 
e queda real de -6,5% na renda das pessoas ocu-
padas, segundo dados da PNAD contínua (IBGE).

2.    SONDAGEM JUNTO AOS EMPRESÁRIOS/GESTORES

2.1.     EXPECTATIVAS DE VENDAS NO FIM DE ANO 2015

Expectativa de mais da metade dos empre-
sários/gestores do varejo Pernambucano é de 
que o volume de vendas no fim de ano 2015 
será menor que o do mesmo período em 2014

A sondagem do comércio varejista e dos ser-
viços de alimentação pernambucanos neste Fim 
de Ano 2015 mostra que a crise econômica se 
instalou com intensidade no estado, fato corro-
borado pelos resultados obtidos junto aos em-
presários/gestores em relação às vendas desses 
segmentos nas três regiões analisadas: Região 
Metropolitana do Recife Expandida (RMR-E), 
Agreste e Sertão.

No comércio, como indica o Gráfico 1, a expec-
tativa de mais da metade dos entrevistados é que 
o volume de vendas neste Fim de Ano se reduzi-
rá ante a comparação com as vendas realizadas 

no mesmo período de 2014 (56,0%). Saliente-se 
que essa proporção é mais alta na RMR-E (58,6%), 
enquanto no Agreste e no Sertão os percentuais 
são, respectivamente, 49,2% e 44,4%.

Por sua vez, os percentuais referentes a en-
trevistados que consideram que as vendas neste 
Fim de Ano serão semelhantes às do ano passa-
do são os seguintes: 27,4% no Sertão; 27,2% no 
Agreste e 22,1% na RMR-E.

Por fim, os empresários/gestores que vêm 
os negócios mais favoráveis, acreditando que 
venderão mais neste Fim de Ano em relação ao 
mesmo período de 2014 representam apenas 
20,7% dos entrevistados, com expectativa mais 
favorável no Sertão (28,1%), caindo para 23,6% 
no Agreste e para 19,3% na RMR-E.



5Fim de Ano 2015 - Empresários

Em relação aos serviços de alimentação a ex-
pectativa dos empresários/gestores nas três re-
giões do estado envolve maior pessimismo, uma 
vez que mais de 2/3 dos entrevistados (67,9%) es-
peram que o volume de vendas dos seus estabe-
lecimentos será menor na época dos festejos na-
talinos deste ano (que incluem as comemorações 
da passagem do ano novo) comparativamente 
ao do ano passado (Gráfico 2). Essa expectativa 
é mais desfavorável entre os empresários/ges-
tores do Sertão (71,4%), representando 69,1% na 
RMR-E e 54,1% no Agreste. Os que consideram 

que o volume de vendas neste fim de ano será o 
mesmo do correspondente período do ano pas-
sado equivale a 17,9% dos entrevistados, parcela 
mais alta sendo observada no Agreste (24,6%) e 
mais baixa no Sertão (8,6%), enquanto na RMR-E 
corresponde a 17,7%. Já aqueles que externaram 
esperança de vender mais neste Fim de Ano do 
que no fim do ano passado representam ape-
nas 14,2%, com os mais otimistas localizando-se 
no Agreste (21,3%), diminuindo para 20,0% no 
Sertão e para 13,2% na RMR-E.

Gráfico 1 - Comércio: proporção de empresários segundo a expectativa de vendas no Fim de Ano 2015 
em comparação ao Fim de Ano 2014, por região

Gráfico 2 - Serviços: proporção de empresários segundo a expectativa de vendas no Fim de Ano 2015 
em comparação ao Fim de Ano 2014, por região

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.
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Para 58,8% dos empresários/Gestores do co-
mércio tradicional nas três regiões analisadas o 
volume de vendas no Fim de Ano 2015 será in-
ferior ao obtido no mesmo período de 2014, en-
quanto nos shopping centers os entrevistados 
com essa opinião representam 47,3% (Gráfico 3). 
Na RMR-E os varejistas do comércio tradicional 

se declararam mais pessimistas em relação às 
vendas deste Fim de Ano, com 62,4% destes ex-
pressando expectativa de negócios em menor 
volume que o realizado no final do ano passa-
do, ao passo que entre os comerciantes dos sho-
pping centers essa proporção equivale a 48,3% 
das respostas nesse sentido (Tabela 1).

Saliente-se que é nos shopping centers onde 
se observa a maior parcela dos que apostam em 
melhores vendas no período dos festejos nata-
linos de 2015 comparado com o de 2014 (35,2%), 
mesmo assim uma proporção bastante baixa. Por 
outro lado, no comércio tradicional essa expec-
tativa positiva é explicitada por apenas 16,0% 
dos entrevistados.

Quanto aos serviços de alimentação, a parce-
la dos empresários/gestores que têm expectativa 
de volume de vendas mais baixa neste Fim de 
Ano relativamente ao fim de ano em 2014 foi 

mais elevada nos estabelecimentos dos shopping 
centers (73,2%) do que nos localizados nas pro-
ximidades do comércio tradicional (65,6%), fato 
também ilustrado no Gráfico 3.

Na RMR-E os empresários/gestores das ati-
vidades de serviços de alimentação apresenta-
ram com maior ênfase (75,5%) esse sentimento 
de retração no volume de negócios nos shopping 
centers, ao passo que nos estabelecimentos fora 
dos shoppings a redução prevista foi de 66,4% 
(Tabela 1).

Gráfico 3 - Comércio e Serviços, por tipo de estabelecimento: proporção de empresários segundo a 
expectativa de vendas no Fim de Ano 2015 em comparação ao Fim de Ano 2014

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.
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REGIÃO EXPECTATIVA
COMÉRCIO SERVIÇOS

TRADICIONAL SHOPPING TOTAL TRADICIONAL SHOPPING TOTAL

RMR Ex-
pandida 

Maior 13,2 35,6 19,3 11,4 17,6 13,2 

Igual 24,3 16,1 22,1 22,2 6,9 17,7 

Menor 62,4 48,3 58,6 66,4 75,5 69,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Agreste

Maior 24,3 20,0 23,6 13,9 32,0 21,3 

Igual 27,6 25,0 27,2 33,3 12,0 24,6 

Menor 48,1 55,0 49,2 52,8 56,0 54,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sertão

Maior 22,6 60,0 28,1 25,0 13,3 20,0 

Igual 27,8 25,0 27,4 5,0 13,3 8,6 

Menor 49,6 15,0 44,4 70,0 73,3 71,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total 
Geral

Maior 16,0 35,2 20,7 12,1 18,9 14,2 

Igual 25,2 17,5 23,3 22,3 7,9 17,9 

Menor 58,8 47,3 56,0 65,6 73,2 67,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabela 1- Proporção de empresários por atividade, por tipo e por região, segundo as expectativas 
sobre as vendas no Fim de Ano 2015 em comparação ao Fim de Ano 2014

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.

Empresários/gestores prevêem queda no 
volume de vendas para o fim do ano 2015. No 
varejo deverá ser de -12,4% e nos serviços de 
alimentação de -18,0%

Diante das expectativas reveladas pelos em-
presários/gestores dos estabelecimentos do co-
mércio varejista e dos serviços de alimentação 
nas três regiões consideradas na Sondagem de 
Fim de Ano, em que parcela significativa dos 

entrevistados esperam vender menos no fim 
do Ano de 2015 comparativamente ao de 2014, 
chegou-se a cálculo aproximado - com base nas 
informações dos empresários/gestores - de que 
o volume de vendas neste final de 2015 compa-
rado aos negócios efetuados no mesmo período 
do ano passado será 12,4% menor no caso do co-
mércio varejista, proporção ainda mais acentuada 
nos estabelecimentos de serviços de alimentação 
(-18,0%), como se vê no Gráfico 4.
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A expectativa de redução no volume de ven-
das para o fim de ano 2015 tem como principais 
fundamentos a alta da inflação e o desempre-
go elevado

Diante da expectativa negativa para as ven-
das no Fim de Ano 2015 comparativamente às 
efetuadas no mesmo período do ano anterior, os 
empresários/gestores do varejo nas regiões pes-
quisadas indicaram os principais motivos para tal 
avaliação. Nesse sentido, os empresários/gesto-
res do comércio varejista apontaram (ver Gráfico 
5), pela ordem, o desemprego elevado (57,8% das 
respostas) e a inflação alta (45,7%). Entre os en-
trevistados dos estabelecimentos de serviços de 

alimentação essa ordem foi invertida, sendo in-
dicado como o fator que mais influirá na redução 
do volume de negócios a inflação alta (67,6%) e 
o desemprego elevado (55,4%).

Tanto no comércio quanto nos serviços de 
alimentação também foram mencionados com 
relativo destaque outros aspectos diretamen-
te relacionados a dificuldades financeiras dos 
consumidores, a exemplo do endividamento e 
inadimplência dos consumidores, apontado por 
30,0% dos empresários/gestores dos serviços de 
alimentação e por 28,9% dos comerciantes va-
rejistas, e as taxas de juros elevadas considera-
das por 31,2% nos serviços e 21,5% no comércio.

A análise dos dados – consideradas as regiões, 
por tipos de comércio e por atividade – mostra 
que a maior queda deverá se registrar, no comér-
cio varejista, nos estabelecimentos do comércio 
tradicional (-15,7%), se dando em maior intensi-
dade na RMR-E (-16,6%), ao passo que nos sho-
pping centers a redução é bem menos acentuada 
(-3,6%), com maior diminuição no Agreste (-11,2%). 

No que diz respeito aos serviços de alimentação, 
a previsão dos entrevistados é de que nos esta-
belecimentos fora dos shoppings a previsão de 
queda seja de -18,5%, com maior intensidade no 
Agreste (-19,4%) enquanto nos estabelecimentos 
dos shoppings deverá cair -17,1%, reduzindo-se 
de forma mais incisiva no Sertão (-20,0%).

Gráfico 4 - Comércio e Serviços: Estimativa de variação das vendas no Fim de Ano 2015 em compara-
ção ao Fim de Ano 2014, por região (%)

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.
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Gráfico 5 - Comércio e Serviços: Motivos para as expectativas negativas de empresários/gestores que 
esperam redução no volume das vendas do Fim de Ano 2015 (%)

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria. 

Nota: o somatório das categorias não totaliza 100%, pois a questão envolve múltipla escolha.

Objetivando incrementar o volume de ven-
das ou, no mínimo amortizar os efeitos da cri-
se sobre os negócios neste Fim de Ano 2015, os 
empresários/gestores das regiões pernambuca-
nas analisadas tomara iniciativas de adoção de 
estratégias com esse propósito.

Para os entrevistados tanto do comércio va-
rejista quanto dos serviços de alimentação desta-
cam-se entre as ações mais expressivas assumidas: 

os descontos (58,1% no primeiro caso e 44,8% no 
segundo); as campanhas publicitárias, adotadas 
por 53,7% dos empresários/gestores do comércio 
e 34,2% dos serviços de alimentação; e a aber-
tura dos estabelecimentos em horário especial, 
com 40,3% das indicações no comércio e 27,9% 
nos serviços. Mencionam-se ainda com relativo 
índice os incentivos às equipes e a propaganda 
através da internet e das redes sociais (Gráfico 6).
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Gráfico 6 - Comércio e serviços: estratégias realizadas pelos empresários/gestores para aumentar as 
vendas no Fim de Ano 2015 (%)

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.

2.2.     CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA

É reduzida a proporção de empresários/ges-
tores dos estabelecimentos comerciais e de ser-
viços que contrataram ou irão contratar traba-
lhadores temporários

Considerado o contexto de declínio econô-
mico delineado na Apresentação, o mercado de 
trabalho – desaguadouro do que ocorre na es-
trutura e na dinâmica da economia – também 
apresenta resultados negativos, o que geralmente 
ocorre guardado um hiato entre as dificuldades 
encontradas na dinâmica econômica e as deci-
sões referentes a redução de postos de trabalho. 
Infelizmente, o momento do mercado de traba-
lho é de deterioração, podendo se agravar nos 
próximos meses.

A taxa de desemprego (baseada nas seis prin-
cipais regiões metropolitanas do país), por exem-
plo, que em outubro de 2014 era de 4,7% avança 
para 7,9% em outubro de 2015, conforme dados 
da Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE. Um 

significativo aumento de 3,2 pontos percentu-
ais no período de um ano.

Em um ambiente de expectativas negativas 
em relação ao desempenho da economia e ao em-
prego, é natural que o tradicional movimento de 
contratação de mão de obra temporária no final 
do ano também seja arrefecido, como ilustram 
o Gráfico 7 e a Tabela 2. Com efeito, bem menos 
de metade dos entrevistados – 37,4% no comér-
cio e 17,9% nos serviços de alimentação – decla-
raram que contrataram ou contratarão mão de 
obra temporária neste final de ano. Em relação 
ao comércio observa-se maior pessimismo na re-
gião do Agreste, quando apenas 23,3% declara-
ram que farão contratação de mão de obra tem-
porária, enquanto que em relação aos serviços a 
RMR-E registra uma expectativa mais desfavo-
rável: 16,8% dos entrevistados assinalando que 
contrataram ou contratarão mão de obra tempo-
rária para enfrentar as vendas do final de ano.
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Gráfico 7 - Comércio e Serviços: Proporção de empresários que contrataram ou contratarão mão de 
obra temporária para o Fim de Ano 2015 por região

Tabela 2- Proporção de empresários por região e tipo de estabelecimento, segundo a contratação de 
mão de obra para o Fim de Ano 2015

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.

REGIÃO CONTRATA MO 
TEMPORÁRIA?

COMÉRCIO SERVIÇOS

TRADICIONAL SHOPPING TOTAL TRADICIONAL SHOPPING TOTAL

RMR Ex-
pandida 

Sim 33,1 56,9 39,6 14,5 22,2 16,8 

Não 66,9 43,1 60,4 85,5 77,8 83,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Agreste

Sim 23,3 50,0 27,6 16,7 33,3 23,3 

Não 76,7 50,0 72,4 83,3 66,7 76,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sertão

Sim 30,4 65,0 35,6 30,0 26,7 28,6 

Não 69,6 35,0 64,4 70,0 73,3 71,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total 
Geral

Sim 31,2 56,6 37,4 15,3 23,7 17,9 

Não 68,8 43,4 62,6 84,7 76,3 82,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Para os empresários/gestores que declararam 
intenção de contratar mão de obra temporária 
para o Fim de Ano 2015, deverão ser gerados, em 
média, 6 empregos por estabelecimento do co-
mércio varejista e 4 nos serviços de alimentação.

Registre-se que além de ser relativamente bai-
xo o percentual de entrevistados que indicaram 

contratar mão de obra temporária, a expectativa 
de efetivação desses empregos é pequena, espe-
cialmente no comércio. De fato, considerando-se 
as declarações dos empresários, estima-se que no 
comércio apenas 1/3 dos empregos temporários 
serão mantidos, proporção que nos serviços de 
alimentação corresponde à metade desse tipo 
de ocupação.

É evidente que a Internet vem propiciando 
uma ampliação do comércio, e que há margem 
para persistente crescimento do e-commerce. 
Todavia, mesmo sendo um tipo de comércio em 
expansão acelerada, ainda representa pequena 
parcela das vendas totais do varejo brasileiro. 
Mas, pelo seu potencial de crescimento, a ex-
pansão da atividade por meio do e-commerce 
é uma interessante alternativa para aquelas 
que já utilizam essa via para transações comer-
ciais. Portanto, também foram consideradas na 

sondagem de Final de Ano aspectos concernen-
tes a essa temática.

Observe-se que pouco mais de 1/3 (27,0%) 
das empresas comerciais utilizam esse sistema 
de vendas (Gráfico 8 e Tabela 3). Na RMR-E a 
proporção é de 30,0% e no Agreste esse índice é 
mais baixo (16,1%). Além disso, para aqueles que 
já utilizam essa sistemática de vendas o percen-
tual médio das vendas por meio da Internet é re-
lativamente baixo (16,8% – Gráfico 9).

2.3.     COMÉRCIO ELETRÔNICO

Gráfico 8 - Comércio: Proporção de empresários que realizam comércio eletrônico no Fim de Ano 
2015, por região

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.
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Tabela 3 - Proporção de empresários por região, tipo de estabelecimento e atividade, segundo a utili-
zação do comércio eletrônico no Fim de Ano 2015

REGIÃO UTILIZA E-COMMERCE?
COMÉRCIO

TRADICIONAL SHOPPING TOTAL

RMR Expandida 

Sim 28,7 33,5 30,0 

Não 71,3 66,5 70,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

Agreste

Sim 13,5 30,0 16,1 

Não 86,5 70,0 83,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

Sertão

Sim 18,4 30,0 20,1 

Não 81,6 70,0 79,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

Total Geral

Sim 25,1 32,9 27,0 

Não 74,9 67,1 73,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.

Gráfico 9 - Comércio: Percentual médio de vendas por comércio eletrônico no Fim de Ano 2015, entre 
os estabelecimentos que realizam vendas pela internet

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.
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Este documento revela expectativas de em-
presários e gestores, em ambiente de reação ao 
atual quadro de crise econômica. Em momentos 
de dificuldades como o que se enfrenta – no es-
tado, assim como no País – nos últimos 18 me-
ses, geralmente se observa revisão/adiamento 
de decisões empresariais com respeito a proje-
tos de investimento, oferta de bens/serviços e 
a contratação/dispensa de força de trabalho. O 
panorama delineado neste documento constitui  
expressão clara da profundidade de impactos da 
crise sobre a economia estadual, em particular no 
que concerne aos setores de comércio e serviços.

De fato, o que se depreende de indicadores 
macroeconômicos (nos planos nacional e local) e 
dos resultados da Sondagem entre representantes 
de segmentos empresariais de atividades comer-
ciais e de serviços forma uma cena preocupante 
– algo que tende a ganhar maior dimensão na 
medida em que permaneça incerto o momento 
do desfecho e solução da crise política.

Possivelmente, o grau de contaminação da 
economia – advindo da matriz política – aparenta 
ser algo inédito no histórico de crises econômi-
cas no País. E pior: poderá ser a mais profunda 
crise da era do Real, quando importantes insti-
tuições econômicas e políticas foram criadas e 
precisam ser fortalecidas, a exemplo da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Ocorre que a solução da crise pode vir do 
agravamento da própria deterioração econômica 
e social, uma funcionalidade que – por suposto 
– requer urgência para alcance do ponto de in-
flexão que faça o País retomar, com segurança, 
a trilha de estabilidade de preços, do equilíbrio 
fiscal e da minimização de incertezas nos cam-
pos monetário e cambial. Portanto, quando mais 
tarde se materializar uma solução, maior o pre-
juízo (econômico e social) e possivelmente maior 
o tempo de recuperação a ser exigido.

3.     SÍNTESE
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