
Ambiente Econômico

Desemprego
PNAD Contínua

Jan/Fev/Mar 2017  13,7%

Rendimento Médio

Jan/Fev/Mar 17 R$ 2.312,00

Varejo (PMC)

Março  (-) 4,0%

Inflação

Abril  4,08 %

Confiança do 
Consumidor

Abril 82,2

Inadimplência Empresas
Boa Vista

Dez 16 s/ Dez 15 - +3,3%  Março R$ 394,30

Valor Cesta Básica Média

Demanda por Crédito 
SERASA Pessoa Física

Fev sobre Jan – (+) 20,7% 

Os sinais positivos começam a aparecer
No dia a dia a percepção geral é que o humor da economia brasileira está mudando positivamente, mas como acreditar nisto se 

o varejo ainda tem desempenho pífio, o desemprego aumenta e a indústria não conseguiu se recuperar? 

O que se verifica de tudo isto é que a atividade econômica não decola de forma mais consistente porque a insegurança política

ainda permeia o mundo dos negócios, em todos os portes de empresas e abala a confiança no investimento privado e nas 

parcerias com o os organismos públicos. Apesar dos ajustes nas políticas de previdência e trabalhista, ainda existe muita 

desconfiança se este é mesmo o melhor caminho, muito embora não tenhamos muito tempo para esperar pelo ótimo. Melhor 

assumir algumas mudanças mais radicais e partir para ajustes mais específicos ao longo do tempo, caso contrário ficaremos 

parados, como ficamos, pelo menos nos últimos anos em relação a estes quesitos mais estruturais. Definidas as novas regras, o

investimento pode voltar com mais segurança e mensurar melhor os riscos que corre.

Paralelamente, em que pese o aumento dos índices de desemprego que aponta cerca de 14 milhões de pessoas sem trabalho, 

é possível notar-se certa movimentação rumo à contratação em esferas mais altas das empresas, principalmente na reativação 

de algumas áreas que foram sumariamente cortadas ao longo da crise. Gestores de novos negócios e gerentes em áreas mais 

estratégicas estão sendo contratados, o que pode sinalizar que as empresas esperam para o médio prazo a retomada 

econômica e querem, obviamente, se antecipar no mercado, relativizando um pouco a inércia inerente a este tipo de 

movimento de recuperação.

Depois de muito tempo o indicador de atividade econômica do Banco Central apontou crescimento de 1,12 % no primeiro 

trimestre de 2017, apesar de ter mostrado uma queda de 0,44% em março relativamente a fevereiro. Este resultado pode 

indicar um razoável desempenho do PIB para este ano, apesar da maioria dos analistas apontar o segundo semestre como o 

ponto de inflexão da economia em termos de crescimento.

Os sinais estão aí, o sentimento também. Resta-nos fortalecer a confiança e aguardar que a classe política faça o seu papel, na 

aprovação e discussão de medidas, assim como a sociedade também faça a sua parte e inicie um processo de sanitização dos 

meandros da política e das instituições públicas brasileiras. 

Maio  2017

SnapshoT CONSUMO

Dashboard

1© Preparado e editado por  Lytics – Gestão da Informação, especialmente para a SBVC  - www.lytics.com.br



Maio  2017

SnapshoT CONSUMO

A reedição da POF
O presidente do IBGE Paulo Rabello de Castro divulgou em recente entrevista concedida à revista PMKT21, editada pela ABEP –

Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, que o IBGE está iniciando nos próximos dias o levantamento para atualização da 

Pesquisa de Orçamento Familiar, importante base de dados gerida pela entidade e de relevante interesse para o mercado brasileiro

em geral, seja o varejo em todos os seus segmentos, a indústria em seus setores ou então os prestadores de serviços. 

Esta pesquisa pretende ser o grande indicador de como as famílias brasileiras em suas diversas composições e classificações 

socioeconômicas compõem os seus orçamentos. A coleta de dados vai desde o tipo de domicílio onde a família vive e seu contexto 

urbano, até detalhes que chegam ao gasto com palitos de fósforo ou flores naturais, passando pelos gastos com energia e construção 

em geral.

A primeira grande edição desta pesquisa foi em 2002/2003 e sua última edição data de 2008/2009, estando portanto totalmente 

desatualizada, bastando para tanto considerar que nestes 10 anos, contando desde a aquisição dos dados em 2007, o Brasil viu surgir 

uma nova classe média e na sequência mergulho na mais grave crise de sua história, o que fez com que toda a estrutura de consumo e, 

consequentemente, de gastos, fosse alterada.

A reedição da POF sinaliza que talvez já ao final de 2018, possamos contar com números mais precisos sobre consumo em geral, o que 

trará mais segurança aos dimensionamentos de mercado, às programações de demanda, à distribuição de recursos, ao 

estabelecimento de prioridades para todas as empresas que lidam e dependem diretamente do bolso do consumidor.

Destaque do Mês

Indústria

Estoque, este ilustre desconhecido

Serviços
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Não se pode dizer que seja uma exclusividade do brasileiro, mas a nossa tradição mostra que o varejista brasileiro tem muita 
dificuldade em planejar, adequar e manejar seus estoques.
A Fecomércio –SP realiza desde 2011 uma pesquisa junto a varejistas da Região Metropolitana de São Paulo e obtém junto 
a este público a sensibilidade em relação a seus estoques, ou seja, se entendem que estes estão maiores ou menores do 
que deveriam ou então se encontram em uma situação adequada. Os gráficos abaixo mostram esta evolução desde junho 
de 2011 até março de 2017 e é possível perceber que neste período, que compreende, em seu início o aparecimento do 
consumo da nova classe média brasileira e em seu final, três anos da crise econômica brasileira, diminuiu fortemente a 
sensibilidade de que os estoques estão adequados, assim como aumentou significativamente aqueles que se sentem 
estocados demais. Em resumo, os gráficos mostram que, mais difícil em tempos de crise, mas também fora destes, o 
varejista tem dificuldade em acertar o estoque ideal. Não que isto seja fácil, porém da forma mais simplista possível existe 
enorme dificuldade em se fazer mínimas previsões de demanda e assim construir seus estoques.
Sem dúvida alguma, se imaginarmos que o custo de aquisição de mercadorias consome boa parte dos recursos destes 
empresários, em especial daqueles de menor porte, e considerando que o índice dos que consideram o seu estoque 
inadequado “para cima” é de 37%, dá para imaginar quanto dinheiro está sendo mal remunerado, guardado em depósitos 
e consumindo a margem líquida dos negócios.

Após pequeno recuo em 
Fevereiro, em Março 
indústria volta a crescer 
positivamente

Serviços em queda há 2 
anos e ainda com 
crescimento inferior ao 
mesmo mês do ano 
anterior desde Set/2016


