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Especial

Os empresários dos ramos do varejo 
e de serviços estão otimistas com 
o segundo semestre, embora os 
primeiros seis meses do ano tenham 
sido difíceis para os setores

Um estudo realizado em todas as capitais pela Con-
federação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) 

revela que 44% apostam em um cenário econômico melhor 
do país no segundo semestre em relação ao primeiro — nú-
mero que cai para 27% na região Centro-Oeste. Enquanto 
38% acreditam que será igual e apenas 14% estimam um 
quadro pior.

Os empresários também têm uma expectativa favorável 
quanto ao desempenho do próprio negócio, que corresponde 
a 55% dos entrevistados. Já um terço (33%) estima que 
a segunda metade do ano se manterá no mesmo patamar 
do primeiro semestre.

“Esse clima de confi ança é bastante positivo, principal-
mente se olharmos a situação crítica enfrentada por muitas 
empresas nos seis primeiros meses do ano”, destaca o presi-
dente da CNDL, José César da Costa. O estudo mostra, por 
exemplo, que 49% tiveram de fazer cortes no orçamento, 
como a demissão de funcionários (36%). Além disso, 28% 
tiveram que reduzir o mix de produtos ou serviços.

Por outro lado, o levantamento aponta que metade dos 
entrevistados (50%) não acredita em um crescimento 
da economia nos próximos 
meses — um aumento signi-
fi cativo na comparação com 
o ano passado (39%). Em ou-
tra frente, 40% avaliam que 
a economia poderá avançar. 

“Apesar de boa parte dos 
empresários não estar con-
fi ante de que a economia 
possa voltar a crescer este 
ano, em razão das incerte-
zas com as eleições, a boa 
notícia é que muitos estão 
esperançosos que o próprio 
negócio deve ganhar fôlego 
no segundo semestre”, avalia 
o presidente do SPC Brasil, 
Roque Pellizzaro.

Entre os que estimam uma 
melhor situação para sua empresa no segundo semestre, 
46% dizem estar otimistas quanto a uma melhora do cenário 
— muito embora sem apontarem uma razão concreta — e 
33% esperam ampliar sua carteira de clientes. Nessa onda 
de confi ança, mais da metade dos empresários brasileiros 
(51%) espera ter uma receita superior ao primeiro semestre. 
Para 36%, o comércio deve seguir igual e 9% acreditam em 
um volume de vendas menor.

Ainda como refl exo da tímida retomada da economia, a 
pesquisa revela que entre os empresários que vislumbram 
um cenário pior para a própria empresa, 52% enxergam 
que o fato de a situação econômica permanecer ruim irá 
comprometer os negócios, além de prejudicar as vendas 
(33%). 
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As perspectivas negativas têm como base os resultados 
obtidos na primeira metade do ano, em que muitos viram 
o ritmo da economia diminuir e suas vendas também em 
relação ao ano passado. De acordo com o estudo, 48% 
dos entrevistados disseram que a economia do país no 

primeiro semestre, inclusi-
ve, piorou ante ao mesmo 
período de 2017.

A pesquisa identificou 
que a economia fraca não 
vai impedir o andamento 
de projetos para o segundo 
semestre. Se no primeiro 
semestre o percentual de 
empresários que adiaram os 
planos previstos foi de 31%, 
principalmente por falta de 
recursos fi nanceiros, para 
os próximos meses 60% dos 
varejistas sinalizaram que 
pretendem seguir com os 
projetos já traçados.

Entre as ações previstas es-
tão a ampliação do seu negócio 

(18%) ? percentual que é ainda maior nas capitais (22%) —, 
o lançamento de produtos ou serviços (17%) e o ingresso 
no ramo do comércio online (11%). Na contramão, 40% 
disseram não ter nada previsto, percentual menor do que 
o registrado em 2017 (51%).

O estudo também buscou verifi car a intenção das empre-
sas em relação a suas fi nanças: 19% desejam constituir uma 
reserva fi nanceira ? sendo que em 2017 este percentual foi 
de 5% ?, 9% esperam adquirir máquinas e equipamentos, 
enquanto apenas 6% preveem tomar empréstimo em banco 
ou fi nanceira (contra 4% registrados no ano anterior). Outros 
24% não visam tomar crédito, guardar dinheiro ou investir, 
percentual que aumentou em relação ao ano passado (16%).

Em um claro sinal de que a maior parte do empresariado 
ainda se mantém cautelosa em relação à lenta recuperação 
da economia brasileira, 72% pensam em manter o número 
de colaboradores. Em outra frente, somente 17% desejam 
ampliar seu quadro de pessoal durante esse período e outros 
6% querem reduzir sua equipe de colaboradores. 

Entre os que estimam reforçar os times, 64% disseram 
optar pela contratação formal, percentual inferior ao regis-
trado no ano passado (77%) e maior entre os comerciantes 
(72%). Para 18%, as contratações serão de profi ssionais 
informais, enquanto outros 15% vão contratar terceirizados 
(contra 1% em 2017).

Componente importante para balizar o grau de confi an-
ça empresarial este ano, as eleições também preocupam 
os empresários quanto ao rumo da economia no segundo 
semestre. Para 44% dos entrevistados, o custo de vida e o 
preço das coisas irão aumentar, enquanto 41% acreditam 
que as taxas de juros sofrerão elevação em função da dis-
puta eleitoral. 

Já o desemprego (45%) e as vendas (47%) devem per-
manecer da mesma forma para a maior parte dos ouvidos 
pelo estudo. “Esse resultado refl ete as incertezas dos 
empresários do varejo em relação ao próximo governo”, 
comenta Pellizzaro.

A pesquisa foi realizada com 827 empresários de todos 
os portes, dos segmentos de comércio e serviços, nas 
27 capitais e no interior, nos meses de junho e julho. A 
margem de erro é de 3,4 pontos percentuais a uma mar-
gem de confi ança de 95%. Baixe a íntegra da pesquisa 
em (https://www.spcbrasil.org.br/pesquisas) - (CNDL/
SPC Brasil).
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