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APRESENTAÇÃO
Depois de um longo período de retração econômica, o último trimestre de 2017 trouxe um
novo alento para as atividades terciárias, com
um ambiente em que inflação baixa e controlada e sinais de retomada do emprego formal
propiciaram a retomada das vendas do varejo, trajetória que vem permeando os primeiros
meses de 2018.

Apesar da retomada lenta e gradual dos níveis de confiança do consumidor e das intenções
de compra das famílias, incertezas do ambiente
político, particularmente em função do panorama eleitoral deste ano, ainda podem provocar
turbulências no cenário econômico, o que deixa em alerta os empresários dos segmentos de
comércio e serviços – pilares da demanda final.

As estatísticas levam a crer que a economia
nacional está entrando em um ciclo de crescimento moderado, com o índice de atividade econômica registrando variação positiva de 1,8%
no primeiro bimestre. O mercado de trabalho,
entretanto, voltou a registrar elevação da taxa
de desocupação, que saiu de 11,8% em dezembro de 2017 para 13,1% no primeiro trimestre
de 2018. É como se a ampliação de ocupações
informais, antes apontada como importante
fator explicativo da redução do desemprego,
não mais fosse suficiente para manter tal efeito; espera-se que novos indicadores venham a
elucidar a questão e, melhor ainda, que o fluxo
de geração de postos de trabalho formais venha
a dar mais consistentes sinais de recuperação
no âmbito do mercado de trabalho.

Esse é o cenário no qual se realizou a
Sondagem de Opinião no Comércio Varejista
da Região Metropolitana do Recife, visando-se
captar intenções dos consumidores e expectativas dos empresários/gestores com respeito a
compras motivadas por comemorações do Dia
das Mães 2018. Trata-se de trabalho realizado
pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de Pernambuco (FecomércioPE), por intermédio do Instituto Oscar Amorim de
Desenvolvimento Econômico e Social (Instituto
Fecomércio-PE), em convênio com o Sebrae-PE e
com o apoio da Ceplan Multiconsultoria – cujos
resultados são apresentados neste relatório.¹.

¹A Fecomércio-PE, em nome dos demais parceiros, agradece aos consumidores e empresários/gestores
entrevistados, pela boa vontade na prestação das informações solicitadas e pela atenção que dedicaram aos pesquisadores. Sem tal apoio, este trabalho não poderia ter sido realizado.
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ASPECTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa de campo – a partir da qual foi
gerada a principal base empírica deste trabalho –foi realizada entre os dias 9 e 13 de abril
de 2018, tendo sido feitas 1.855 entrevistas, 602
com empresários/gestores do segmento do comércio e serviços de alimentação e 1.253 com
consumidores, nos municípios do Recife, Abreu
e Lima, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe,
Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e São
Lourenço da Mata, todos localizados na Região
Metropolitana do Recife. Esses municípios em
conjunto respondem por 85,9% do PIB da RMR
e 52,3% do PIB estadual (IBGE, 2015), constituindo 91,3% da população metropolitana do Recife,
e representando 38,2% do contingente populacional de Pernambuco (IBGE, 2017).
No que diz respeito às entrevistas junto aos
consumidores destaque-se que as mesmas foram realizadas nas proximidades dos principais
endereços comerciais dos municípios cobertos
pela Sondagem. Foram coletadas informações
que possibilitam mensurar a proporção de consumidores que intencionam comemorar o Dia
das Mães 2018, formas de comemoração, gasto
médio previsto para compra de presentes, viagens, comemorações em casa e fora de casa (restaurantes, bares etc.).
O universo considerado na sondagem – referente aos consumidores – é constituído pela
população com 18 anos ou mais, residente nos
mencionados municípios, com renda familiar
igual ou maior do que 1 (um) salário mínimo. A
distribuição amostral foi realizada considerando-se três cotas, respeitados os seguintes parâmetros: 1) 46,5% homens e 53,5% mulheres; 2)
28,4% na faixa etária de 18 a 29 anos, 39,3% entre 30 a 49 anos, 15,2% de 50 a 59 anos e 17,1%
com 60 anos ou mais; 3) 30,7% no estrato de
rendimento familiar de 1 a 2 salários mínimos
(s.m.), 18,9% acima de 2 até 3 s.m., 19,0% com
renda familiar acima de 3 até 5 s.m., 16,4% acima de 5 até 10 s.m. e 14,9% com mais de 10 s.m.
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de renda familiar.
Em relação aos empresários/gestores contemplados pela Sondagem, consideraram-se atividades do comércio varejista e dos serviços de
alimentação na Região Metropolitana do Recife,
levando-se em conta os perfis por segmento empresarial, se localizado no comércio tradicional
ou em shopping center e segundo o tamanho
do estabelecimento (número de empregados).
Procurou-se captar a expectativa dos representantes dessas atividades quanto ao volume
de vendas alusivas ao evento do Dia das Mães
2018, justificativas que influenciaram essa expectativa, possível contratação de mão de obra
temporária relacionada à data e estratégias utilizadas com o intuito de melhorar o desempenho
de vendas relacionadas ao evento.
Foram contempladas empresas localizadas
nas principais áreas de concentração comercial
dos municípios, considerando-se os segmentos
de ‘hipermercados e supermercados’, ‘vestuários, tecidos, calçados, bolsas’, ‘artigos de cama,
mesa e banho’, ‘móveis e eletrodomésticos’, ‘farmácias, perfumarias e cosméticos’, ‘informática
e comunicação’ e ‘outros artigos de uso pessoal e doméstico’. Nos serviços, foram entrevistados representantes de ‘restaurantes, bares e
lanchonetes’.
Na configuração geral dos estabelecimentos selecionados no desenho amostral consideraram-se as seguintes características: 59,3%
no comércio e 40,7% nos serviços; 66,9% de estabelecimentos tradicionais (em logradouros
com concentração comercial) e 33,1% de estabelecimentos em shopping centers; 65,3% com
10 a 49 empregados, 23,4% com 50 a 99 e 11,3%
com 100 ou mais.
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1. CONSUMIDORES
Ânimo dos consumidores para comemorar
o dia das mães 2018 é praticamente igual ao
observado em 2017
Para o evento comemorativo do Dia das
Mães, a parcela de pessoas entrevistadas que
demonstraram intenção de festejar de alguma forma essa data foi de 75,7% (Gráfico 1),

proporção que no ano passado correspondeu a
74,0%. Tal aumento, dentro da margem de erro
da pesquisa, não seria suficiente para se asseverar ter se ampliado, relativamente a 2017, a
proporção de consumidores dispostos a comemorar o Dia das Mães 2018. Resultado compatível com o modesto ritmo de recuperação que
a economia vem revelando.

Gráfico 1 - RMR: Percentual de consumidores segundo a intenção de comemorar o Dia das Mães 2018

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.

É na faixa etária mais jovem em que a intenção de comemorar o Dia das Mães é mais elevado
(79,8% entre os entrevistados de 18 a 29 anos),
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parcela que se reduz à medida que aumenta a
idade do consumidor, como mostra o Gráfico 2.
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Gráfico 2 - RMR: Percentual de consumidores que pretendem comemorar o Dia das Mães 2018, por
faixa etária

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.

Por sua vez, o Gráfico 3 registra que o propósito de comemorar o evento é mais elevado entre pessoas com renda familiar mais alta (81,8%

entre os entrevistados no estrato de ‘mais de 10
salários mínimos’); a intenção que se reduz na
medida que diminui a faixa de renda familiar.

Gráfico 3 - RMR: Percentual de consumidores que pretendem comemorar o Dia das Mães 2018, por
classe de renda familiar (em salários mínimos)

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.

Pesquisa de Opinião - Dia das Mães | 2018

5

Para os consumidores que não pretendem comemorar a data do Dia das Mães 2018 (Gráfico 4),
mais da metade das respostas se deve ao fato da
mãe ser falecida (54,9%, em maior proporção na
faixa de renda familiar mais elevada – mais de 10
s.m. – com 67,6%). Entre as demais razões, destacam-se aspectos diretamente associados a questões econômicas, ressaltando-se o desemprego

(23,0% dos entrevistados. Encontram-se nessa
condição, parcela que equivale a aproximadamente 1/3 no estrato de renda familiar mais
baixo), o endividamento (16,4% das respostas,
percentual maior entre as pessoas com renda
familiar de ‘mais de 2 a 3 s.m.’) e nenhuma ou
pouca disponibilidade de dinheiro (informado
por 15,8% das pessoas).

Gráfico 4 - RMR: Percentual dos consumidores que não vão comemorar o Dia da Mães 2018, segundo
o motivo

Fonte: Pesquisa direta Fecomércio-PE. Elaboração Ceplan Multi
(*) O somatório das categorias não totaliza 100%, pois a questão permite múltipla resposta.

Compra de presentes prevalece entre as
pretendidas formas de comemoração do dia
das mães
A intenção de comemorar o Dia das Mães
por meio de compra de presentes mantém-se
elevada em 2018 (79,6%), como mostra o Gráfico
5, patamar ligeiramente superior ao verificado
no ano passado (79,1%). ‘Compra de presentes’
tem mais indicação entre os consumidores do
maior estrato de renda familiar ‘mais de 10 salários mínimos’ (85,0%) e na faixa etária de ‘50 a
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59 anos’ (83,4%). Por sua vez, o propósito de comemorar em casa teve ligeira queda neste ano
(38,5%) em relação ao evento de 2017 (39,1%),
parcela que é maior entre os consumidores de
renda familiar mais baixa ‘de 1 s.m. até 2 s.m.’
(44,8%) e na faixa de ‘60 anos ou mais’ (43,2%).
Quanto à intenção de comemorar o Dia das
Mães ‘fora de casa’ (21,2% em 2018 contra 20,4%
no ano passado), as maiores indicações ocorrem
nos níveis de renda familiar mais altos: 33,5%
na classe de ‘mais de 5 s.m. até 10 s.m.’ e 31,4%
na de ‘mais de 10 s.m.’.
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Gráfico 5 - RMR: Formas de comemoração do Dia das Mães 2018 - em %

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria
* A soma das categorias não totaliza 100%, pois a pergunta permitiu múltipla resposta.
(1) Restaurante, bar e lanchonete

Para a compra de presente os consumidores
projetam um dispêndio médio de R$ 203 (Gráfico
6), em contraponto ao valor de R$ 177 apontado
no ano anterior. Para a ‘comemoração em casa’
o cálculo de gasto indicado pelos entrevistados

é de R$ 112, valor que em 2017 correspondeu
a R$ 115. Por outro lado, as pessoas pretendem
despender em média R$ 162 em confraternização fora de casa, volume maior do que o indicado no ano passado (R$ 147).

Gráfico 6 - Valor médio dos gastos segundo a forma de comemoração do Dia das Mães 2018, em R$

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.
(1) Restaurante, bar e lanchonete
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Em relação a gastos na aquisição de presentes
por faixa de rendimento familiar. Observa-se no
Gráfico 7 que a expectativa de dispêndio no estrato mais alto é significativamente superior ao
valor médio do gasto médio previsto para o conjunto dos entrevistados (75,4% maior). Ressalte-se
ainda que o gasto esperado pelos consumidores

pertencentes as duas faixas de renda na escala descendente também supera o valor médio.
Por sua vez, nos estratos de rendimento familiar mais baixos (‘de 1 s.m. até 2 s.m.’ e ‘mais de
2 até 3 s.m.’) os valores que as pessoas pensam
em despender é menor que a média estimada:
136 e 94 reais, respectivamente.

Gráfico 7 - Valor médio dos gastos com presentes para o Dia das Mães 2018, segundo a faixa de
renda familiar, em R$

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.
* Foram consideradas somente as respostas válidas, com declaração do valor.

A preferência dos consumidores, quanto
a compra de presentes, é por produtos de uso
pessoal
Na preferência dos consumidores, para comemorar o Dia das Mães em 2018, os três principais
artigos referem-se a objetos de uso pessoal. A
maior preferência recai sobre ‘roupas ou acessórios do vestuário’, opção apontada por 35,6%
dos entrevistados (Gráfico 8), em maior escala
entre as pessoas com maior idade (60 anos ou
mais, 40,4%) e junto aos mais jovens (18 a 29 anos,
40,2%) e pelas pessoas com menor nível de rendimento familiar (de 1 s.m. até 2 s.m., 44,7%). O
segundo item refere-se a perfumes e cosméticos (24,8% das indicações), sendo o artigo mais
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preferido pelos entrevistados com 60 anos ou
mais (26,9%) e pertencentes ao segundo estrato
de renda familiar mais alto (mais de 5 s.m. até
10 s.m., 30,4%). O terceiro no ranking é ‘sapatos,
sandálias e acessórios de calçados’ com 20,1%
das respostas.
Vale ressaltar que nos últimos anos, itens
como ‘celulares, smartphones e tablets’ e ‘eletrodomésticos’ vêm perdendo participação relativa
entre os artigos presenteáveis com preferência
superior a 10%. De fato, desde 2016 esses artigos
tiveram sua indicação reduzida para um dígito,
patamar que se manteve em 2017 e agora em
2018, representando respectivamente 5,7% e
5,6% na escala de preferência dos consumidores.
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Gráfico 8 - RMR: Itens mais procurados para presentear no Dia das Mães 2018 - em percentual

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria
* A soma das categorias não totaliza 100%, pois a pergunta permitiu múltipla resposta.
(1) Fogão, micro-ondas, geladeira, freezer etc.

Compras de presentes à vista (dinheiro ou
cartão de débito) continuam prevalecendo entre os consumidores
Nos últimos anos, numa tentativa de fugir
das elevadas taxas de juros, o pagamento à vista (dinheiro ou cartão de débito) na compra da
maioria dos bens adquiridos pelos consumidores tem sido a regra. Com efeito, essa é a forma que vem sendo apontada pela maioria dos
entrevistados, nas sondagens realizadas pela
Fecomércio, ao longo dos anos: 67,7% em 2014;
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56,6% em 2015; 59,9% em 2016; e 66,3% em 2017.
Neste ano, 55,3% dos consumidores pretendem
pagar suas compras dessa forma (Gráfico 9),
menor percentual registrado no período mencionado. É possível que a maior proporção de
intenções de pagamento a prazo, via cartão de
crédito, observada na sondagem deste ano, esteja relacionada à redução da taxa básica de juros que vem ocorrendo no país, embora a queda
das taxas de juros na ponta (para o consumidor)
em geral demore a se concretizar.
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Gráfico 9 - RMR: Formas de pagamento dos presentes para o Dia das Mães 2018 - em percentual

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria

Na classe de renda familiar mais elevada
(mais de 10 s.m.) se verifica maior percentual de
respostas de consumidores que optam pelo pagamento de compras de presentes via cartão de
crédito (60,0% das respostas), enquanto no estrato mais baixo (‘de 1 s.m. até 2 s.m.’) a maioria dos
consumidores (70,9%) pretende pagar compras à
vista em dinheiro e/ou cartão de débito; seja por
não possuir cartão de crédito ou por tentativa de
evitar assumir o custo de elevados juros ainda

associados a essa modalidade de pagamento,
quando o saldo devedor não é totalmente pago.

Lojas do comércio tradicional representam
o canal de compras preferido pelos consumidores da RMR

aquisitivo das pessoas. Em relação à idade dos
consumidores (Tabela 2), a maior proporção de
intenções de compras no comércio tradicional
ocorre entre as pessoas no estrato mais elevado
(60 anos ou mais): 67,3% das indicações.

Mais da metade dos consumidores entrevistados (58,1%) apontaram os estabelecimentos
do comércio tradicional como o local preferido
para realizar compras de presentes alusivos ao
Dia das Mães em 2018 (Tabela 1) - proporção que
no evento do ano passado representou 53,7%. A
maior parcela dos entrevistados que apontou a
intenção de usar esse canal de compras situase na classe de rendimento familiar mais baixa
(1 s.m. até 2 s.m.) (82,4%), parcela que se reduz
gradualmente na medida em que cresce poder
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Contudo, pagamento por meio do cartão de
crédito é prática preferida pelos consumidores
de estratos etários mais jovens (44,6% na faixa
de 18 a 29 anos e 45,1% na de 30 a 49 anos). Já
entre as pessoas com mais idade a preferência é
por efetuar compras à vista (69,2% das respostas).

Também com percentual significativo ocorre
preferência das pessoas por realização de compras de presentes em lojas localizadas em shopping centers, com 31,1% das respostas, parcela
menor do que a verificada em 2017 (37,3%). As
compras em shopping centers têm preferência
nas classes de rendimento familiar mais elevadas: ‘mais de 5 s.m. até 10 s.m.’ e (46,7%) e ‘mais de
10 s.m.’, (46,2%), patamar que se reduz quando o
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estrato de renda diminui, chegando a representar apenas 9,5% entre as pessoas de rendimento
familiar menor (1 s.m. até 2 s.m.). Em relação à
faixa etária, a população mais jovem demonstra
maior intenção de efetuar compras de presentes em estabelecimentos nos shoppings centers.
Vale o registro de que a opção de compras de
presentes para comemorar o Dia das Mães 2018

por meio do comércio eletrônico cresce em relação ao total de pessoas que demonstraram esse
interesse no evento de 2017: 3,6% contra 2,5%
no ano passado. Esse tipo de canal de compra
tem maior número de adeptos entre os consumidores com maior nível de rendimento familiar (mais de 10 s.m., 8,5%) e junto às pessoas na
faixa etária de ’50 a 59 anos’ (7,4%).

Tabela 1 - Canais de compra dos presentes para o Dia das Mães 2018, em % (entre os que pretendem
comprar presentes), por faixa de rendimento familiarcomprar presentes), por faixa de rendimento
familiar
CLASSE DE
RENDA FAMILIAR

COMÉRCIO TRADICIONAL

SHOPPING
CENTER

COMÉRCIO
ELETRÔNICO

CATÁLOGO OU
REPRESENTANTE DE VENDAS

De 1 s.m. até
2 s.m.

82,4

9,5

0,5

Mais de 2
s.m. até 3
s.m.

62,9

27,1

Mais de 3
s.m. até 5
s.m.

54,3

Mais de 5
s.m. até 10
s.m.

COMÉRCIO
AMBULANTE

NÃO SABE

TOTAL
GERAL

2,5

3,0

2,0

100,0

2,9

1,4

0

5,7

100,0

36,4

2,0

4,0

0

3,3

100,0

40,0

46,7

5,9

6,7

0

0,7

100,0

Mais de 10
s.m.

39,2

46,2

8,5

2,3

0

3,8

100,0

Total Geral

58,1

31,1

3,6

3,3

0,8

3,0

100,0

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria

Tabela 2 - Canais de compra dos presentes para o Dia das Mães 2018, em % (entre os que pretendem
comprar presentes), por faixa etária
CLASSE DE
RENDA FAMILIAR

COMÉRCIO TRADICIONAL

SHOPPING
CENTER

COMÉRCIO
ELETRÔNICO

18 a 29 anos

53,6

36,2

3,1

30 a 49 anos

56,5

32,7

3,3

50 a 59 anos

62,8

24,0

7,4

60 anos ou
mais

67,3

24,0

Total Geral

58,1

Total Geral

58,1

CATÁLOGO OU
REPRESENTANTE DE VENDAS

COMÉRCIO
AMBULANTE

NÃO SABE

TOTAL
GERAL

2,7

1,3

3,1

100,0

3,6

1

2,9

100,0

4,1

0

1,7

100,0

1,0

2,9

0

4,8

100,0

31,1

3,6

3,3

0,8

3,0

100,0

31,1

3,6

3,3

0,8

3,0

100,0

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria
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2. EMPRESÁRIOS /GESTORES
Expectativa otimista dos empresários/gestores da rmr para as vendas do dia das mães 2018
Os empresários/gestores do varejo e dos serviços de alimentação da RMR sinalizam para
um cenário positivo nas vendas alusivas ao Dia
das Mães 2018. Após três anos consecutivos
dos negócios alusivos ao evento pautados por
expectativas pessimistas, com os empresários/
gestores esperando baixo desempenho no volume de negócios, para esse ano a sinalização é de
otimismo. Como se pode ver, o Gráfico 1 sinaliza
nessa direção, ao se observar que 61,2% dos entrevistados do comércio varejista esperam que
as vendas a serem realizadas por conta do Dia
das Mães 2018 sejam maiores que as verificadas nas comemorações de 2017. Em relação aos

serviços de alimentação, o otimismo dos empresários/gestores é mais moderado, uma vez que os
que acreditam em vendas superiores que as do
ano passado representam 41,0% das respostas.
Aqueles que aguardam o mesmo patamar de
negócios observado em 2017 representam 35,5%
das respostas dos empresários/gestores dos serviços de alimentação, ao passo que entre os do
comércio varejista essa parcela corresponde a
27,5%. Já aqueles que acreditam que o volume
de vendas a ser realizado nas comemorações
deste ano venha a ser inferior em comparação
com o efetuado em 2017 representa 23,3% entre os comerciantes dos serviços de alimentação
e apenas 11,3% dos empresários do comércio.

Gráfico 1 - RMR: Expectativa sobre as vendas referentes ao Dia das Mães 2018 em comparação ao
Dia das Mães 2017

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria

Entre os empresários/gestores do comércio
varejista a expectativa de melhores vendas este
ano em relação às do ano passado é maior nos estabelecimentos localizados em shopping centers
(62,7% das respostas), como se vê na Tabela 1. Já
nos serviços de alimentação, os representantes
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de estabelecimentos do comércio tradicional
são mais otimistas que os dos shopping centers:
44,0% dos entrevistados no primeiro caso preveem maior volume de negócios em 2018 em
relação ao de 2017 contra 34,1% nas lojas de
alimentação dos shopping centers.
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Tabela 1 - RMR: expectativa sobre as vendas referentes ao Dia das Mães 2018 em comparação ao Dia
das Mães 2017, por tipo de atividade, em %
CLASSE DE RENDA
FAMILIAR

Comércio

Serviços

TIPO

MENOR

IGUAL

TRADICIONAL

11,2

28,4

SHOPPING

11,3

26,0

TOTAL

11,3

TRADICIONAL
Shopping
TOTAL

MAIOR

NÃO SABE

TOTAL

60,4

0,0

100,0

62,7

0,0

100,0

27,5

61,2

0,0

100,0

20,6

33,6

44,0

1,7

100,0

26,1

39,8

34,1

0,0

100,0

22,3

35,5

41,0

1,2

100,0

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.

É mais intenso o crescimento esperado do
volume de vendas nos estabelecimentos do
comércio varejista
Para o Dia das Mães 2018, a expectativa dos
empresários/gestores do comércio varejista - que
esperam vendas maiores do que no ano passado
- é de um crescimento do volume de vendas, em

média, de 11,3%. Proporção que nas lojas localizadas nos shoppings é de 12,7% enquanto nas
do comércio tradicional corresponda a 10,5%
(Gráfico 2). Para os serviços de alimentação o
incremento esperado nos negócios é de 4,7%,
parcela mais elevada nos estabelecimentos do
comércio tradicional (5,9%) enquanto nos localizados em shopping centers é de apenas 1,8%.

Gráfico 2 - RMR: variação estimada das vendas referentes ao Dia das Mães 2018 em comparação do
Dia das Mães 2017, em %

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.
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Entre as razões que os empresários/gestores do comércio e dos serviços de alimentação
– com expectativas positivas - apontam como
balizadoras para o crescimento do volume de
vendas para o Dia das Mães deste ano, comparativamente aos negócios efetuados nas comemorações desse evento em 2017, destacam-se:
melhora nas expectativas dos consumidores,

apontada por 69,1% dos empresários/gestores
do varejo e por 66,5% dos serviços de alimentação; e estratégias de venda de que comumente
lançam mão (65,2% das respostas dos entrevistados no varejo e 51,8% nos serviços de alimentação), a exemplo de descontos em compras à
vista, realização de sorteios e oferta de brindes,
entre outros (Gráfico 3).

Gráfico 3 - RMR: razões que justificam as expectativas de vendas maiores no Dia das Mães 2018,
comparativamente ao Dia das Mães 2017, em %

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.
* O somatório das categorias não totaliza 100%, pois a questão permitiu múltipla resposta.
1) descontos nas compras à vista, sorteios, brindes etc.

Deve-se ressaltar, como foi mencionado na
análise da sondagem entre consumidores, que
o ticket médio que eles pretendem gastar tanto em aquisição de presentes como em comemorações fora de casa para comemorar o Dia
das Mães 2018 é maior do que o do ano passado, o que de certa forma reforça a expectativa
otimista de incremento nos negócios, em parte atribuída ao poder estimulante da estratégia de descontos e promoções realizadas pelos
empresários/gestores.

destacado nos boletins de conjuntura do comércio
elaborados pela Fecomércio-PE durante o longo período de crise e que continua persistindo,
apesar da melhora apresentada pela economia
desde o terceiro trimestre do ano passado. Nos
estabelecimentos dos serviços de alimentação
a proporção de empresários/gestores que atribui esse desempenho à questão do desemprego representa 76,7% das respostas, parcela que
nas lojas do comércio varejista equivale a 67,9%,
como mostra o Gráfico 4.

Para os empresários/gestores que sugeriram
menor volume de vendas no Dia das Mães 2018
relativamente às verificadas no ano passado, o
principal motivo apontado é o desemprego que
ainda é elevado no estado, fato que tem sido

Também é expressivo o número de respostas
dos entrevistados que atribuem a redução das
vendas à queda da renda familiar, justificativa
com maior parcela de indicação entre os empresários/gestores dos serviços de alimentação
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(59,0%), proporção na visão dos empresários/gestores do varejo representa 39,8%. Em patamar
menor, embora com certo destaque, 27,9% dos
entrevistados do comércio varejista atribuem a

retração no volume de vendas ao elevado nível
de endividamento dos consumidores, enquanto para 24,7% esse desempenho se deve a juros
altos no parcelamento.

Gráfico 4 - RMR: razões que justificam as expectativas de vendas menores no Dia das Mães 2018,
comparativamente ao Dia das Mães 2017, em %

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.
* O somatório das categorias não totaliza 100%, pois a questão permitiu múltipla resposta.

É baixa a intenção de contratação de mão
de obra temporária para o dia das mães 2018
Entre os entrevistados, apesar do otimismo
em relação ao aumento das vendas, em relação ao ano anterior, é baixa a perspectiva de
contratação de mão de obra temporária, fato
que comumente se observa no mês anterior ao
evento do Dia das Mães, principalmente nos
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estabelecimentos do comércio varejista. Como
se pode ver no Gráfico 5 é modesto o movimento nesse sentido. Nos estabelecimentos dos serviços de alimentação, a proporção de empresários/gestores varejo que já contrataram ou que
sinalizaram intenção de assim proceder representa 18,3% das respostas, parcela que recua
para 10,0% no comércio varejista.
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Gráfico 5 - RMR: Perspectiva sobre a contratação de mão de obra temporária para o Dia das Mães
2018, em %

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.

Sobre intenções de contratação de trabalhadores temporários, observa-se ser maior nos
estabelecimentos prestadores de serviços de
alimentação do comércio tradicional, a proporção de gestores/empresários que se manifestam
positivamente (22,3% das respostas), como pode

ser visto na Tabela 2. Em relação ao varejo, a
maior parcela de empresários/gestores que já
contratou ou que deverá contratar empregados
temporários verifica-se em unidades localizadas
em shopping centers (14,2%).

Tabela 2 - RMR: Pretensão de contratação de mão de obra temporária para o Dia das Mães 2018, por
tipo de estabelecimento, em %
ATIVIDADE

Comércio

Serviços

TIPO

CONTRATARAM
OU PRETENDEM
CONTRATAR

NÃO IRÃO CONTRATAR

TOTAL

TRADICIONAL

7,7

92,3

100,0

SHOPPING

14,2

85,8

100,0

TOTAL

10,0

90,0

100,0

TRADICIONAL

22,3

77,7

100,0

Shopping

8,9

91,1

100,0

TOTAL

18,3

81,7

100,0

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.
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Em média os estabelecimentos prestadores
dos serviços de alimentação contrataram ou pretendem contratar 3,7 trabalhadores temporários
(Gráfico 6) visando reforçar o contingente de
mão de obra para as comemorações do Dia das
Mães 2018 (no evento de 2017 essa média foi de
5,4 trabalhadores). Nos serviços de alimentação
do comércio tradicional a média se eleva para

3,9 pessoas. Em relação aos estabelecimentos do
comércio varejista, a média de empregos temporários previstos é de 3,3 pessoas por loja (em
2017 equivaleu a 3,8), parcela que no comércio
tradicional representa 4,3 trabalhadores, enquanto nas unidades localizadas nos shopping
centers corresponde a apenas 2,4 pessoas.

Gráfico 6 - RMR: Média de empregos temporários por estabelecimento contratante para o Dia das
Mães 2018, segundo a atividade e o tipo de estabelecimento

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.

Estratégias para aumento das vendas é algo
mais significativo em estabelecimentos dos serviços de alimentação
Visando aumentar o volume de vendas para
a comemoração do Dia das Mães 2018, mostrase de empresários/gestores que vem lançando
mão de estratégias com essa intenção (Gráfico
7), sendo em estabelecimentos de serviços de
alimentação em que esse tipo de ação ocorre
em maior proporção (98,1%, parcela que em
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2017 representava 88,8%). Por sua vez, no comércio varejista a parcela dos empresários que
utilizam alguma estratégia de venda é de 94,3%
(em 2017 foi de 85,7%).
Vale ressaltar que nas unidades pesquisadas
localizadas em shopping centers, todos os empresários/gestores entrevistados adotam ações
para promover o aumento do volume de vendas
para o Dia das Mães 2018.
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Gráfico 7 - RMR: Percentual dos empresários que realizam alguma estratégia de venda para o Dia
das Mães 2018, em %

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.

Entre as estratégias preferidas para ampliar
as vendas destacam-se veiculação de midias
eletrônicas e descontos
Entre os empresários/gestores do comércio
varejista a principal estratégia com o intuito de
elevar o volume de vendas para as comemorações do Dia das Mães 2018 é a de promover descontos na compra de presentes, apontada por
41,1% entrevistados, como mostra o Gráfico 8.
Para os empresários/gestores dos serviços
de alimentação a maior aposta para melhorar
o desempenho dos negócios está na tecnologia,
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com metade dos entrevistados reforçando ações
relacionadas ao uso de internet/redes sociais.
Nas lojas do comércio varejista 37,6% dos empresários/gestores buscam essa estratégia, mas
a segunda opção desse segmento diz respeito à
realização de propaganda veiculada via rádio e
televisão (39,8% das indicações).
Também merece destaque a estratégia de incentivar as equipes – em geral por meio de estímulo financeiro ou premiação às equipes de
vendas –, sugerida por 31,9% dos empresários
do varejo e 26,7% dos representantes de serviços de alimentação.
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Gráfico 8 - RMR: Estratégias realizadas visando o aumento das vendas para o Dia das Mães 2018,
por atividade

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.
* O somatório das categorias não totaliza 100%, pois a questão permitiu múltipla resposta.
(1) panfletos, ônibus, som etc.
(2) maior prazo, cheque, crediário etc.
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