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INTRODUÇÃO

O SPC Brasil e a CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas) realizam sondagens de vendas para 
as datas comemorativas com o objetivo de captar a intenção de compra do consumidor e as tendências de 
vendas e itens mais procurados nos períodos de maior importância para o comércio. A presente sondagem, 
referente ao Dia das Crianças, nos dá o direcionamento de uma data de grande relevância para o varejo, e que 
precede o Natal, representando um indicativo do que o comércio pode esperar para dezembro. Tal apuração 
torna-se ainda mais importante diante do atual contexto econômico, em que persiste alguma incerteza tanto 
por parte dos consumidores quanto dos empresários.

Segundo a pesquisa, 29,3% dos consumidores dizem que a situação financeira continua a mesma em relação 
ao ano passado, 30,5% acreditam que a situação melhorou e para 39,8% ela piorou, devido à queda da renda, 
desemprego ou dívidas. Com base neste contexto, espera-se para o ano de 2016 que o resultado do Dia das 
Crianças seja um pouco melhor do que em 2015, ano em que a crise econômica atingia seu auge. Apesar 
disso, o panorama não é de todo animador, refletindo o cenário de recuperação ainda incerta da economia, 
que leva o consumidor a manter alguma cautela frente a seus gastos.
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GASTOS E FORMAS DE PAGAMENTO

70,3% 
Afirmaram que 

os presentes estão 
mais caros em 2016 

na comparação 
com 2015

 
 

Aumento dos preços é principal justificativa para gastos maiores 
com presente em 2016

A pesquisa constatou que entre aqueles que vão presentear alguém na data comemorativa, o próprio filho foi 
o mais citado na hora de receber o presente, com 51,4% das respostas. Em seguida, os entrevistados citaram 
o sobrinho (34,4%), principalmente os mais jovens, o neto (27,6%), que se destaca entre os mais velhos, e o 
afilhado (16,7%).

A sondagem mostra que 70,3% dos entrevistados afirmaram que os 
presentes estão mais caros em 2016 na comparação com 2015, enquanto 
20,1% acreditam que os presentes estão na mesma faixa de preço, e para 
apenas 5,8% eles estão mais baratos. Sobre a intenção de gastos em 
comparação com o ano de 2015, 57,8% esperam gastar menos ou o mesmo 
valor na comparação com o ano anterior, enquanto 28,0% tem a intenção 
de gastar mais, com destaque entre os homens (34,4%) e as classes A/B 
(38,7%). Vale destacar que, na comparação com a sondagem realizada em 
2015, houve aumento significativo do percentual que irá gastar o mesmo 
valor (de 20,9% para 32,5%) e que irá gastar mais (13,1% para 28,0%), 
enquanto foi observada uma queda nos que iriam gastar menos (41,2% 
para 25,3%).

Quando analisadas as justificativas daqueles que pretendem gastar mais este ano, destaca-se o aumento dos 
preços dos produtos (31,2%), principalmente entre os homens (37,3%). Logo em seguida, aparecem aqueles 
que têm intenção de dar um presente melhor, mesmo que sua renda não tenha aumentado (30,3%). Há ainda 
25,0% que afirmaram que gastarão mais em 2016 devido a uma melhoria de salário.
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POR QUE PRETENDE GASTAR MAIS EM 2016*

*Respostas mais citadas

Resposta única 2015 2016
Sexo Classe

Homem Mulher A/B C/D/E

Produtos mais caros 37,6% 31,2% 37,3% 22,2% 37,5% 28,4%

Vai dar um presente melhor, 
mas a renda continua a mesma 17,3% 30,3% 30,1% 30,6% 26,4% 32,1%

Melhoria de salário 28,5% 25,0% 22,7% 28,3% 22,3% 26,1%

Vai dar mais presentes, mas 
a renda continua a mesma 4,7% 6,9% 4,6% 10,5% 3,1% 8,7%

Momento da economia 
é desfavorável 1,9% 4,1% 3,6% 4,8% 9,4% 1,7%

Dentre aqueles que pretendem gastar menos (25,3%), a principal justificativa é a má situação financeira 
(23,5%). O endividamento foi a segunda justificativa mais dada (16,2%), seguido pelo aumento da inflação e 
da instabilidade econômica (15,7%) e pela intenção de economizar (14,2%). 
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Maioria pretende comprar três ou mais presentes

A maioria dos respondentes da pesquisa (44,3%) pretende comprar três ou mais presentes. 25,2% dos 
entrevistados vão comprar apenas um, e 27,5% comprarão dois. Em média, aqueles que vão presentear 
alguém no Dia das Crianças este ano devem comprar 2,6 presentes, número que aumenta para 2,7 entre 
as mulheres e 3,0 entre as classes A/B. Em 2015, cada consumidor pretendia comprar uma média de 2,1 
presentes na data comemorativa. A maior parte dos entrevistados (28,2%) irá gastar entre R$ 101,00 e R$ 
300,00 com a compra dos presentes de Dia das Crianças, principalmente os homens (32,3%). 19,4% devem 
gastar até R$ 100,00 e outros 19,8%, um valor superior a R$ 300,00. Na média, o consumidor deverá gastar 
R$ 221,61 comprando presentes na data comemorativa. O valor aumenta para R$ 240,61 entre os homens e 
para R$ 274,89 entre as classes A/B. Vale dizer que 32,6% dos entrevistados ainda não decidiram quanto irão 
gastar com presentes no Dia das Crianças.

Com relação à forma de pagamento dos presentes do Dia das Crianças, os consumidores mostraram 
preferência pelo pagamento em dinheiro (44,6%), em especial os mais jovens (57,1%), as mulheres (53,1%) 
e os consumidores das classes C/D/E (50,8%). 37,0% pagarão no cartão de crédito, seja à vista ou parcelado. 
Para as compras realizadas a prazo, serão feitas 4 parcelas, em média.

Em média, aqueles que 
vão presentear alguém no 
Dia das Crianças este ano 

devem comprar

2,6 presentes

O consumidor 
deverá gastar

R$ 222,00
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PRESENTES E TIPOS DE COMEMORAÇÃO MAIS PROCURADAS

Quase metade das crianças pressionam para a compra dos 
presentes. Roupas lideram o ranking dos mais comprados

Os produtos preferidos para presentear na ocasião são roupas (42,8%), seguidas pelos bonecos e bonecas 
(36,5%, com destaque entre as mulheres e os mais jovens) e jogos educativos (24,8%, principalmente entre as 
classes A/B). 40,9% dos respondentes escolhe sozinho o presente a ser dado (principalmente as mulheres), 
enquanto 30,8% afirmaram que a decisão sobre o que comprar é feita em conjunto com a criança. 45,1% 
declaram haver pressão da criança para comprar o presente, sendo que 25,9% disseram acabar cedendo e 
comprando o presente que ela deseja (com destaque entre os mais jovens). 29,2% pretendem levá-la no 
momento da compra.

Os shoppings centers foram o destaque dentre os locais de compra do presente de Dia das Crianças: eles 
foram citados por 52,3% dos entrevistados, com maior frequência entre as classes A/B (60,2%). Em segundo 
lugar aparecem as lojas de departamento (32,2%), seguidas pela internet e lojas virtuais (25,5%, com destaque 
entre classes A/B), e pelas lojas de rua/bairro (25,0%, principalmente entre mulheres). O preço (60,3%) e as 
promoções e descontos (57,0%) são os principais motivadores na hora de entrar na loja e realizar a compra. 

A maior parte dos entrevistados deixará a compra do presente para o mês de outubro: 52,8% farão a compra 
na primeira semana do mês, e 12,6% admitem que comprarão o presente no final de semana anterior 
ao Dia das Crianças. Apenas 20,8% já terão o presente comprado até o final de setembro. O principal local 
para comemorar a data é em casa, escolhido por 43,2% dos entrevistados, seguida pela comemoração no 
shopping (14,2%). A maior parte dos respondentes (81,0%) afirmou, ainda, que irá realizar alguma pesquisa 
de preços antes de comprar seu presente. 

Os produtos 
preferidos para 
presentear:

Roupas42,8% Bonecos 
e bonecas36,5%
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DESCONTROLE FINANCEIRO E RISCO DE INADIMPLÊNCIA

30% gastam mais do que podem 
na compra de presentes para o 
Dia das Crianças

Parte significativa dos entrevistados (29,8%) afirmou ter o 
costume de gastar mais do que podem quando se trata de comprar 
presentes para o Dia das Crianças. 8,9% da amostra afirmou ainda 
que deixará de pagar alguma conta para comprar presentes na 
data comemorativa este ano, enquanto 9,9% afirmaram estar 
no momento ou ter ficado com o nome sujo devido a compra do 
presente de Dia das Crianças de 2015. 38,4% dos entrevistados 
que irão presentear na data comemorativa tem alguma conta em 
atraso atualmente e 34,2% afirmam estar com o nome sujo.

8,9% 
Deixarão de pagar 
alguma conta para 

comprar presentes na 
data comemorativa 

este ano 

9,9% 
Afirmaram estar no 

momento ou ter ficado 
com o nome sujo devido 
a compra do presente de 
Dia das Crianças de 2015

A pesquisa evidencia que é grande o apelo emocional sofrido pelos adultos na hora de comprar o presente de 
Dia das Crianças. Muitas delas exercem pressão nesse momento, o que pode acabar levando o consumidor a 
ceder e gastar mais do que sua realidade financeira permite, perdendo o controle sobre as contas. O educador 
financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, sugere algumas estratégias que podem ser adotadas pelos adultos 
quando o assunto é a compra de presentes para os pequenos: “A pressão feita pelas crianças no momento 
de decidir pelo presente é um fator de grande peso para muitos adultos. Mesmo assim, antes de sair para 
as compras é essencial que o consumidor analise suas contas e defina com clareza o quanto pode gastar, 
se planejando para que a data comemorativa não o leve ao descontrole das finanças. A pesquisa de preços 
pode ser uma grande aliada nessa hora de tentar agradar os pequenos fazendo com que o presente caiba no 
orçamento”. O momento pode ser também aproveitado para conversar sobre educação financeira: “Caso o  
orçamento não permita que seja comprado exatamente o que a criança deseja, a conversa pode ser uma boa 
opção. Aproveite para explicar as possibilidades financeiras da casa, procurando presentes alternativos em 
conjunto com as crianças. Vale ainda substituir o presente por um passeio mais acessível, como uma ida ao 
parque, e aproveitar para passar um dia junto com os pequenos, o que para eles pode ser mais significativo 
do que um brinquedo caro”, diz Vignoli. 
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METODOLOGIA

Público-alvo: Consumidores das 27 capitais brasileiras, homens e mulheres, com idade igual ou maior 
a 18 anos, de todas as classes econômicas (excluindo analfabetos) e que pretendem comprar presentes 
para o Dia das Crianças.

Método de coleta: Pesquisa realizada pela web.

Tamanho amostral da Pesquisa:  603 casos, gerando uma margem de erro no geral de 4,0 p.p para um 
intervalo de confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: 12 a 20 de setembro de 2016.
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