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Natal, Réveillon e
Confraternizações
animarão o
Varejo na RMR

Consumidores

Introdução
As estatísticas mensais do IBGE apontam para a desaceleração nominal das receitas nas duas áreas do setor
de comércio e serviços: no acumulado anual de janeiro
a setembro, o comércio varejista apresentou variação de
12,1% em 2012 (em relação a 2011) e 11,7% em 2013 (em
relação a 2012); nos serviços, considerando o acumulado
de janeiro a agosto, essas variações foram de 10,5% e
8,3%, respectivamente.
No comércio varejista, as pesquisas do IBGE assinalam a menor variação do volume acumulado de vendas
de janeiro a setembro ocorrida desde 2003, tendo apresentado crescimento de apenas 3,9% de janeiro a setembro de 2013 em relação ao mesmo período de 2012,
ano em que o volume acumulado de vendas até setembro
cresceu 8,9% em relação ao ano anterior.
Os principais fatores que corroboram para a situação no comércio e serviços – segundo diversas sondagens realizadas junto à classe empresarial – são a pressão

inflacionária e as oscilações da taxa cambial. Nesse cenário, considera-se que os consumidores se tornem mais
cautelosos, reduzam suas compras e/ou evitem contrair
novas dívidas.
A despeito das dificuldades que se apresentam na
conjuntura nacional, informações da Pesquisa Mensal do
Comércio (PMC) mostram que no Nordeste e em Pernambuco as vendas no comércio varejista têm sido mais dinâmicas em relação às verificadas no país. Vale salientar
que, apesar de seguir a tendência nacional de desaceleração no volume de vendas do comércio entre janeiro
e setembro, o desempenho pernambucano esteve acima
da média brasileira nos dois últimos anos, com aumentos
de 10,9% em 2012 e 5,9% em 2013.
Não por acaso, a sondagem sobre o Fim de Ano
para o comércio metropolitano revela que a estimativa de
gasto dos consumidores confirma o otimismo declarado
pelos empresários/gestores locais.

“Natal, Réveillon e Confraternizações animarão
o Varejo na RMR”
Para a grande maioria dos consumidores consultados na pesquisa
(79,1%), o Natal é o principal evento
a ser comemorado no Fim de Ano
(Gráfico 1). Em menores proporções, 67,9% planejam comemorar
de alguma forma o Réveillon e 49,1%
pretendem participar ou organizar
Confraternizações entre amigos ou
familiares.
A expectativa desses consumidores, tendo em vista as comemorações do Fim de Ano, é de que os
gastos em 2013 sejam maiores que
no ano de 2012, conforme apontado
por 63,6% dos entrevistados (Gráfico
2). Outros 20,1% dos consumidores
consultados acreditam que os gastos
neste ano serão iguais aos do ano anterior e apenas 16,4% reduzirão os
gastos realizados no Fim de Ano.
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Gráfico 1 Eventos comemorados no fim
de ano (%)

Gráfico 2 Expectativa de gastos para o fim
de ano comparada a 2012 (%)

79,1
67,9

63,6
49,1

20,1
16,4

3,9
Natal

Réveillon

Confraternizações

Outros

Maior

Igual

Menor

Fonte: Pesquisa direta. Instituto Fecomércio-PE/
Cepesq.

Fonte: Pesquisa direta. Instituto Fecomércio-PE/
Cepesq.
Nota: O somatório não totaliza 100%, pois se trata
de múltiplas respostas.

Sondagem de Opinião | RMR | Ano X - Nº 47 - Dezembro/2013

“Compras relacionadas às festas,
presentes e serviços pessoais serão os
itens mais demandados nesse fim de
ano: gasto médio será de R$ 584”
Na realização dos gastos, as
principais intenções apontadas
pelos consumidores (Gráfico 3)
foram a ceia e festas de Réveillon,
Natal e confraternização (73,9%) e a
compra de presentes (72,9%). Para
21,3% dos consumidores, os serviços pessoais são itens igualmente
relevantes nos gastos de Fim de Ano.
Já as comemorações em bares, restaurantes e boates foram indicadas
por 9,9% dos consumidores consultados e apenas 7,8% pretendem realizar gastos em viagens durante o fim
do ano.
Questionados sobre o gasto
médio em cada item de despesa
(Gráfico 4), os consumidores da
RMR avaliaram que as despesas
com ceias e festas devem corresponder a R$ 253,00 por consumidor e os serviços pessoais a um
gasto médio de R$ 199,00. Entre
os que planejam a compra de presentes, a estimativa de gasto médio
com esses itens é de R$ 299,00. Os
que pretendem comemorar as festividades do Fim de Ano em bares,
restaurantes e boates gastarão, em
média, R$ 289,00 e as viagens, por
sua vez, levarão os consumidores a
incorrer em um gasto médio de R$
1.099,00 por consumidor.
A configuração registrada pela
sondagem dos consumidores revelou que o gasto médio total previsto para o Fim de Ano será de R$
584,00, que segundo os consultados apresenta-se 15,1% maior
que no ano anterior (Tabela 1). As
classes A-B preveem um gasto de
R$ 1.217,00 por consumidor (14,4%
acima dos gastos em 2012) e os
consumidores da classe C, por sua
vez, apontam que seu gasto médio
será de R$ 714,00 (14,9% acima
dos gastos no anterior). Finalmente,
os consumidores das classes D-E,
apesar de indicarem um gasto médio
relativamente menor (R$ 406,00 por
pessoa), registraram que o aumento
desse gasto será ligeiramente maior
que o apresentado pelas outras
classes de renda (15,2%).

Gráfico 3 Principais itens de despesa nas comemorações/compras do
fim de ano 2013 (%)
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Fonte: Pesquisa direta. Instituto Fecomércio-PE/Cepesq.
Nota: O somatório não totaliza 100%, pois se trata de múltiplas respostas.

Gráfico 4 Gasto médio no fim de ano por itens de despesa (R$)
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Fonte: Pesquisa direta. Instituto Fecomércio-PE/Cepesq.

Tabela 1 Gasto médio no fim de ano 2013 e crescimento de gastos em relação a 2012
Classes de Renda

Gasto médio - 2013 (R$)

Crescimento em relação a 2012 (%)

1.217,00

14,4

Classe C

714,00

14,9

Classes D-E

406,00

15,2

Total

584,00

15,1

Classes A-B

Fonte: Pesquisa direta. Instituto Fecomércio-PE/Cepesq.

“Vestuário, brinquedos, perfumes
e cosméticos serão os principais
presentes comprados neste fim de ano”
Entre os que pretendem comprar presentes, a preferência (Gráfico 5) é pelos itens de vestuário
(54,7%), brinquedos (34,0%), perfumes e cosméticos (28,6%) e calçados e acessórios (19,8%). En-
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quanto isso, 10,7% dos consumidores desejam presentear amigos e
familiares com bijouterias, relógios
e óculos, proporção próxima dos
produtos de cama, mesa e banho,
pretendidos por 9,1% dos entrevistados. As demais opções de presentes, como móveis e eletrodomésticos, informática e celulares e
os livros foram, cada uma, assina|3|

ladas por cerca de 4,0% dos consumidores que pretendem comprar
presentes.
“Móveis e eletrodomésticos;
informática e celulares; e vestuário
serão os presentes com os quais os
consumidores da RMR mais devem
gastar neste fim de ano. Pagamentos à
vista devem predominar”
Quanto ao gasto médio em
cada tipo de presente (Gráfico 6),
as estimativas dos consumidores da
RMR indicam que as compras de artigos de vestuário, o item mais demandado, será de R$ 210,00, abaixo
apenas dos produtos de móveis e
eletrodomésticos (R$ 446,00) e informática e celulares (R$ 302,00),
itens que normalmente apresentam
maior valor unitário. Entre os consumidores que pretendem comprar calçados (R$ 154,00), livros
(R$ 153,00) e bijouterias, relógios e
óculos (R$ 154,00), o gasto esperado não se encontra tão abaixo da
estimativa de gasto médio com presentes (Gráfico 4), representando
cerca de 50% daquele valor.
Consultados sobre as formas
como pretendem realizar os pagamentos (Gráfico 7), os consumidores
da RMR apontaram que o pagamento
à vista alcança cada vez mais espaço,
revelando a tendência dos consumidores de fugirem do endividamento
com os gastos do Fim de Ano. Assim,
77,8% dos entrevistados indicaram
que pretendem pagar à vista em dinheiro e 5,7% também apontaram o
débito em conta como alternativa. O
cartão de crédito, por sua vez, é a
opção indicada por 42,0% dos consumidores e as demais formas de pagamento foram assinaladas em menos
de 1% das entrevistas.
Como local de compra preferido pelos consumidores no Fim
de Ano (Gráfico 8), prevalece o comércio tradicional, segundo 63,8%
das respostas. Em segundo lugar,
os shoppings centers se sobressaem como alternativa para 39,9%
dos consumidores. Em terceiro, o
comércio ambulante foi apontado
por apenas 9,1% e, em quarto lugar,
a internet é alternativa para apenas
2,2% dos consumidores.
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Gráfico 5 Produtos preferidos pelos consumidores para presentear (%)
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Fonte: Pesquisa direta. Instituto Fecomércio-PE/Cepesq.
Nota: O somatório não totaliza 100%, pois se trata de múltiplas respostas.

Gráfico 6 Gasto médio no fim de ano por tipo de presente (R$)
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Fonte: Pesquisa direta. Instituto Fecomércio-PE/Cepesq.
Nota: O somatório não totaliza 100%, pois se trata de múltiplas respostas.

Gráfico 7 Formas de pagamento com gastos no fim de ano 2013 (%)
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Fonte: Pesquisa direta. Instituto Fecomércio-PE/Cepesq.
Nota: O somatório não totaliza 100%, pois se trata de múltiplas respostas.

Gráfico 8 Locais preferidos para compra de presentes (%)
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Fonte: Pesquisa direta. Instituto Fecomércio-PE/Cepesq.
Nota: O somatório não totaliza 100%, pois se trata de múltiplas respostas.
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Aspectos metodológicos
O Centro de Pesquisa (Cepesq) do Instituto Fecomércio, entrevistou 487 consumidores entre 4 e
6 de novembro, nas principais áreas
tradicionais do comércio e nos principais shopping centers da Região
Metropolitana do Recife.
Entre os consumidores consultados, 54,8% compreendiam a classe
D e 23,3% compreendiam a classe C
(Gráfico 9). Em menores proporções,
as classes E, B e A foram representadas, respectivamente, por 9,0%,
8,5% e 4,4% dos entrevistados.
Conforme a Tabela 2, a seguir,
os consumidores do sexo feminino
representam maioria dos consultados (53,7%), sobretudo na faixa
etária de 25 a 44 anos, como expressa o percentual de 30,5%. Considerando a mesma faixa etária, os
consumidores do sexo masculinos
(46,3% do total) representam 25,7%
dos entrevistados. Considerando
ambos os gêneros, os consumidores na faixa etária de 25 a 44 anos
perfazem 56,2% das entrevistas.
Quanto ao nível de escolaridade (Gráfico 8), 43,0% dos consumidores consultados alegaram
possuir o ensino médio completo e
11,5% possuíam ensino superior incompleto. Os que possuíam fundamental completo ou ensino médio
incompleto representaram 8,7% e
7,6% dos entrevistados, respectivamente. Outros 7,4% responderam
que possuíam ensino fundamental
incompleto, enquanto 15,2% afirmaram que não sabiam ler ou escrever, considerando-se analfabetos.

Gráfico 8 Consumidores entrevistados por faixa de renda familiar (%)
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Fonte: Pesquisa direta. Instituto Fecomércio-PE/Cepesq.
Nota: Faixas de renda familiar em salários mínimos (SM)

Tabela 2 Consumidores entrevistados por gênero e faixa etária (%)
Faixa etária

Masculino

Feminino

Total

18 a 24 anos

5,5

10,1

15,6

25 a 44 anos

25,7

30,5

56,2

45 a 59 anos

10,6

9,2

19,7

4,6

3,9

8,5

46,3

53,7

100,0

60 anos ou mais
Total

Fonte: Pesquisa direta. Instituto Fecomércio-PE/Cepesq.

Gráfico 10 Consumidores entrevistados por nível de escolaridade (%)
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Fonte: Pesquisa direta. Instituto Fecomércio-PE/Cepesq.
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