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NATAL DE 2017 SERÁ O MELHOR EM 4 ANOS PARA OS 
COMERCIANTES DO BRASIL.

CNC espera crescimento de 4,3% nas vendas de fim de ano em relação a 2016.

Queda da inflação, dos juros e do desemprego alimenta expectativa dos varejistas, 

que devem, ainda, contratar mais.

  
 
 As perspectivas de boas vendas nas festas de fim de ano estão alimentando os sonhos dos varejistas. Após dois anos 

de recessão e de queda nas vendas do comércio, a reação da economia vai ajudar a reerguer a atividade.
   
 Motivos não faltam para sustentar o otimismo. A inflação, que tanto comprometeu o poder de compra das famílias, 

deu trégua este ano. Com a desaceleração dos preços, os juros também caíram. E, se há uma receita que agrada aos 

consumidores, é a possibilidade de comprar produtos à vista, com preços mais em conta, ou em prestações que caibam 

no orçamento. Devido ao cenário favorável, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 

espera para o Natal de 2017 um crescimento de 4,3% nas vendas.

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE), em julho, as vendas do varejo restrito (que não 

considera veículos e materiais de construção) e do ampliado (que inclui todos os segmentos) aumentara na comparação 

com o mesmo mês do ano passado, pelo quarto mês consecutivo (3,1% e 5,7%, respectivamente). No período janeiro-

julho também houve elevação do volume comercializado.

Fonte: CNC.
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Fonte: CNC.



 A maioria das empresas (61,9%) viu seu volume de vendas reduzir no primeiro semestre de 2017 em relação ao 

mesmo período de 2016. Se comparado com o último semestre, 54,9% observaram queda nas vendas.

 O otimismo/esperança pela melhora do cenário faz com que, aproximadamente, 70% do comércio varejista espere 

por melhores resultados. Para minimizar os efeitos do cenário econômico desfavorável, é necessário que o empresário 

se planeje e atraia o consumidor. 48,2% do comércio realizará ações promocionais e de liquidação no segundo semestre 

de 2017, ao passo que 15,3% investirá em ações de mídia/propaganda.

70,4% das empresas do comércio 

varejista acreditam que o segundo 

semestre de 2017 será melhor que o 

primeiro

Fonte: Fecomércio BH. 
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AS VENDAS NO 1° SEMESTRE DE 2017 ALCANÇARAM SUAS EXPECTATIVAS?

Fonte: Fecomércio BH. 
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Combustíveis e lubrificantes

Veículos e motocicletas 
partes e peças

Supermercados, hipermercados,
 produtos alimentícios,

bebidas e fumo
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ACREDITA QUE AS VENDAS NO SEGUNDO SEMESTRE SERÃO 

MELHORES QUE AS DO PRIMEIRO DE 2017?

Equipamentos e materiais para 

escritório, informática e de comunicação
 

Fonte: Fecomércio BH. 
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Artigos farmacêuticos, médicos,

ortopédicos, de perfumaria e cosméticos

Tecidos, vestuário e calçados

Outros artigos de uso pessoal e

doméstico

Livros, jornais, revistas e papelaria

Veículos e motocicletas, partes e peças

Combustíveis e lubrificantes

Móveis e eletrodomésticos

Supermercados, hipermercados,
 
produtos alimentícios, bebidas e fumo

Material de construção
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MOTIVO PARA VENDAS MELHORES

Movido pelo otimismo/esperança, 46,0% do comércio varejista da cidade acredita que o segundo semestre de 2017 será 

melhor do que o primeiro semestre do ano. Os segmentos com melhores expectativas são:  equipamentos e materiais 

para escritório, informática e de comunicação (38,9%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e 

cosméticos (25,9%).

O�mismo/esperança 

O 2°semestre do ano é sempre melhor 

Datas comemora�vas do semestre 

Produtos novos no mercado

Melhora das vendas/economia

Medidas do governo

Ações da loja 

Recebimento do 13° salário

Aumento da confiança do consumidor

Menos impostos ao consumidor

Fim de feriados prolongados
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 Para melhorar as vendas no período, os empresários prometem realizar promoções/liquidações (48,2%) e investir 

em ações de mídia/propaganda (15,3%). A crise econômica (53,4%), a crise política (21,4%) e o cautela do consumidor 

(13,7%) foram apontados como fatores que podem dificultar as vendas nos últimos seis meses do ano.

 

Promoções/liquidações 

Ações de mídia/propaganda 

Diversificação do mix de produtos 

Atendimento diferenciado

 Visibilidade da loja 

Descontos em produtos específicos 

Menor preço em produtos específicos 

Capacitação de funcionários 

Crédito facilitado (prazo) 

Brindes 

Controle de estoque 

Uso de redes sociais 

Reforma/ampliação da loja 

Adesão ao e-commerce 

Novos fornecedores 0,1%

MEDIDAS PARA AUMENTAR AS VENDAS NO SEMESTRE
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FORMAS DE PAGAMENTO

A forma de pagamento que deve sobressair no comércio é o cartão de crédito, modalidade apontada por 81,0% dos 

empresários.

Cartão de crédito parcelado

Cartão de crédito 

uma só parcela

Á vista/dinheiro

Á vista/débito

Crediário/carnê

Cheque pré-datado
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QUAL EXPECTATIVA PARA VENDA NESSAS DATAS?

Melhor que o ano passado

Igual o ano passado

Pior que o ano passado

Melhor que o ano passado

Igual o ano passado

Pior que o ano passado

QUAIS DATAS COMEMORATIVAS 
APRESENTAM IMPACTO POSITIVO 
PARA A SUA LOJA?

EXPECTATIVAS EM EDIÇÕES ANTERIORES
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 Com o aumento do nível do emprego e da renda, pagamento do 13° salário, aliados ao estímulo das 

promoções, descontos, alongamento dos prazos e outras formas de crediário, o comércio lojista está bastante 

otimista com as vendas para o Natal, esperando um crescimento 11% superior ao ano passado.  É o que mostra a 

pesquisa do Centro de Estudos do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDL-Rio, que ouviu 750 lojistas 

da Cidade do Rio de Janeiro para conhecer a expectativa dos empresários para o Natal. Segundo a pesquisa os 

lojistas estão preparados para uma demanda elevada: contrataram temporários para o período do Natal e Fim de 

Ano, aumentaram seus estoques e a variedade de mercadorias, lançaram novos produtos e investiram no 

treinamento para melhorar o atendimento. Eles acreditam que os presentes mais vendidos no Natal serão roupas, 

brinquedos, calçados, óculos, perfumes, móveis, jóias e bijuterias, eletrodomésticos, eletro eletrônicos, bolsas e 

acessórios e produtos de informática.

 Os lojistas estimam que o preço médio dos presentes por pessoa deve ficar entre R$ 70,00 a R$ 150,00 e que os 

clientes deverão utilizar o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido do cheque pré-datado, 

cartão à vista, dinheiro e a prazo.

 De acordo com o presidente do CDL-Rio, Aldo Gonçalves, a perspectiva do comércio varejista é de uma demanda 

elevada.  O Natal não se concentra apenas naquele dia festivo, como são comemoradas outras datas ao longo do ano. É 

uma festa que abrange um espaço longo, de muitos dias. Inicia antes do dia 25 de dezembro e prolongando-se até seis 

de janeiro, Dia de Reis. “Acreditamos que a nossa expectativa de aumento de 11% das vendas para o Natal possa ser 

superada. As pessoas estão se posicionando em atitude de consumo. Exemplo disso é que as dívidas quitadas estão em 

alta (acumulado de janeiro/outubro foi de 6,7%), sinalizando que os consumidores estão recuperando o crédito para 

poder comprar”, explica Aldo.

 Como instrumentos para aumentar as vendas, os lojistas apostam nas promoções, propaganda, formas de 

pagamento facilitado, decoração da loja e da vitrine e lançamento de novos produtos.

Fonte: CDL Rio
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SETORES 
 

 Um dos setores que mais crescem com o Natal é o de vestuário. As vendas crescem mais de 80% em dezembro 

frente ao mês anterior. Representate do CNC diz que o vestuário é o mais democrático dos segmentos, porque engloba 

desde a lembrancinha adquirida em lojas populares até produtos de marca, mais caros. Se isso ocorre nas vendas, acaba 

replicando também no emprego, demandando mão de obra em dezembro.

Entre os segmentos que devem concentrar os maiores volumes de contratação, também está o de hiper e 

supermercados, que responde por 30% do varejo e foi afetado positivamente este ano pelo dólar baixo e pelos preços 

em queda dos alimentos. “O consumidor, dificilmente, este ano, vai se assustar com o preço de produto importado. E 

alimento tem ajudado a preservar um pouco o bolso, o que ajuda o segmento e o próprio varejo como um todo. 

Alimento é quase tarifa. Consegue-se adiar a compra do carro; mas ninguém deixa de comer”, disse representante do 

CNC. Ainda segundo a CNC, além de serem os grandes empregadores do varejo, concentrando juntos por 42% da força 

de trabalho do setor, vestuário e hiper e supermercados costumam responder, em média, por 60% das vendas natalinas.

 A queda do dólar também tem impactado positivamente o comércio, caindo em média 10% em relação ao ano 

passado, afirmou Bentes. Com isso, o varejo foi capaz de fazer estoque a preços mais competitivos, importar produtos 

típicos do mês (de dezembro) e colocar preços mais atraentes na prateleira. “O dólar não contaminou negativamente o 

Natal deste ano”, esclareceu.

 O pagamento do bônus do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), segundo o economista, ajudou o varejo 

no período de março a julho. O especialista, porém, afirmou que o que tende a ajudar o setor daqui para frente é a 

reativação do emprego, inclusive pelo próprio comércio, com a contratação de temporários para o fim de ano.

PESQUISA
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CONTRATAÇÃO EFETIVA 
 A efetivação de uma parcela significativa dos 73 mil postos temporários que serão criado para o fim de ano é 

vista como algo possível por Bentes. Nos chamados “anos bons”, como 2010 e 2014, quando o varejo estava muito 

bem, mais de 30% dos temporários acabaram sendo contratados. Nos dois últimos anos, contudo, as vendas caíram, 

resultando em queda no total de 10% no Natal, o que fez com que a taxa de efetivação não chegasse a 15% das 

vagas temporárias.

 Neste ano, a CNC espera taxa de contratação na casa de 27%, “porque a perspectiva para 2018, não só pelo lado do 

Produto Interno Bruto [PIB], mas do próprio emprego e das vendas do varejo, é mais favorável do que foi em 2017”. Por 

isso, a tendência é ter uma taxa de absorção dos temporários após o Natal deste ano mais alta do que no Natal dos dois 

últimos anos. O salário médio de admissão dos temporários deve ficar em R$ 1.191, com elevação de 7,1%, em termos 

nominais, na comparação com os valores do mesmo período do ano passado. O maior salário de admissão deverá 

ocorrer no ramo de artigos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos, estimado em R$ 1.446.

CONFIANÇA DO COMÉRCIO
 No mesmo dia em que foram divulgadas as estimativas da CNC, também foi lançado o Índice de Confiança do 

Comércio (ICOM), da Fundação Getulio Vargas. O levantamento vai ao encontro das afirmações de Bentes, tendo 

avançado 6,8 pontos em setembro e atingido 89,2 pontos. A melhora aconteceu apéos quatro meses de quedas 

consecutivas.

 "A queda da confiança nos meses anteriores havia refletido o aumento da incerteza com a crise política de maio, e 

mais recentemente, a preocupação coma sustentação das vendas após o fim do período de liberação de recursos do 

FGTS. O bom resultado de setembro mostra que este momento já passou e o setor retoma a tendência de alta da 

confiança que vinha apresentando nos primeiros meses do ano", afirma Aloisio Campelo Jr., Superintendente de 

Estatísticas Públicas da FGV IBRE

PESQUISA
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GASTOS PESSOAIS

PESQUISA

1º
LUGAR

NATAL É A DATA COMEMORATIVA

COM MAIOR GASTO PARA 57% 

DOS BRASILEIROS

Fonte: Afiliadas Globo
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No estado do Rio de Janeiro 12% da população 

considera que o Natal é a data comemorativa 

com maior gasto para os Brasileiros.
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VENDAS DE NATAL: COMÉRCIO ESPERA ALTA NO FATURAMENTO

 Em função do comportamento atual do consumidor, impactado por inflação e juros em queda, os empresários do 

comércio do estado do Rio de Janeiro estão mais confiantes para as vendas de Natal. Segundo pesquisa realizada pela 

Fecomércio RJ/Ipsos, a expectativa é de alta de 3% no faturamento deste ano, em comparação ao ano anterior. 

 Em relação aos pedidos para o período, 44% dos empresários fluminenses pretendem realizar ou já realizaram 

encomendas para a data. Dos empresários que têm intenção de realizar encomendas, 82% afirmam que serão feitas nos 

mesmos meses do ano anterior, predominando os pedidos entre outubro e novembro.



DADOS REGIONAIS

  Além dos dados do Estado do Rio de Janeiro, do país, foram entrevistados três  negócios de setores 

diferentes da região para obter dados mais precisos sobre o último trimestre do ano e natal.

  Seus argumentos sobre a expectativa confirmam todos os dados anteriores em especial.

ÓTICAS: (Óticas modelo) logo

  O Natal já chegou, a temporada já movimenta o comércio.

 o 2ºSemestre está superior ao primeiro.

 O último trimestre alavanca as vendas para o verão, quando os óculos são vistos como um produto 

estilizado

CINEMA: (Resende Shopping)

  2º Semestre já está aquecido devido as férias

 O Natal trará uma melhora aos negócios

 A expectativa é alta devido a 13º, etc.

HOTELARIA:(Equipe Objetiva Hotel)

  O Natal irá aquecer os negócios para o ano novo.

 2º Semestre já melhorou

 Expectativa de turistas é muito alta.
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CAMPANHAS REDE GLOBO

OUT - COM SAÚDE É POSSÍVEL

OUT - EDUCAÇÃO E CARREIRA

OUT - BE - Á - BÁ DA CRIANÇA

OUT - RÁPIDO E GOSTOSO

OUT - SAÚDE BUCAL

OUT - FELICIDADE NÃO TEM IDADE

OUT - EDUCAÇÃO PARA TODOS

OUT - VESTIBULAR 2017

NOV - ELES NA COZINHA

NOV - CIDADANIA NO TRÂNSITO

DEZ - MANUTENÇÃO NO CARRO

Clínicas | Plano de saúde | Agência de turismo | Centro comercial | Shopping

Cursos | Universidades | Escolas

Shopping | Centro comercial | Loja de presentes

Supermercado | Restaurantes 

Consultório odontológico | Plano de saúde

Clínicas | Plano de saúde | Academias | Loja de artigos esportivos

Cursos | Universidades | Escolas

Universidades

Supermercado | Restaurantes 

Prefeitura| Oficina mecânica | Agência de carro

Prefeitura| Oficina mecânica | Agência de carro

Consultar Departamento Comercial
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NOV - PREVENIR É VIVER - CÂNCER DE PRÓSTATA

NOV - VIVER BEM 

DEZ - FÉRIAS PERFEITAS

DEZ - ESPORTE LEGAL

DEZ - ESTÉTICA

DEZ - TRÂNSITO SEGUROPrefeitura| Oficina mecânica | Agência de carro

Academias | Centro de Estética | Lojas de Produtos de Estéticas

Academias | Lojas de Artigos Esportivos 

Agências de viagens | Shopping  

Restaurante Fit | Farmácia de Manipulação | Hortifruti 

CAMPANHAS TEMÁTICAS TV RIO SUL

PATROCÍNIO DE PROGRAMAS

Valor: 6.088,00

Valor: 2.047,00

Valor: 52.567,00

JORNAL HOJE

SESSÃO DA TARDE

VALE A PENA VER DE NOVO

MALHAÇÃO

RJTV 2ª EDIÇÃO

SÉRIES AMERICANAS

DOMINGO MAIOR

Valor: 24.395,00

Valor: 8.530,00

Valor: 13.910,00

Valor: 18.860,00

INFORME PUBLICITÁRIO NO G1 Excelente oportunidade para apresentar conteúdo

INTERNET

Clínicas | Plano de saúde 

Consultar Departamento Comercial




