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DIA DOS NAMORADOS 2017
61%

Pretendem
comprar presentes

87%

R$124

Pretendem comprar
um único presente

Entre aqueles que pretendem presentear,

56%

O gasto
médio será de

72%

Compraram presentes no
Dia dos Namorados de 2016

acreditam que vão ganhar presentes

32%

Os presentes serão
destinados, principalmente:

esperam
gastar o mesmo valor
que no ano passado

56%
39%

24%

pretendem
gastar menos

50%

Esposos(as)
Namorados(as)

73%

Acreditam que os preços dos
presentes estão mais caros este
ano em relação ao do ano passado

Acreditam que o principal motivo
é que a crise econômica fez
todos os preços aumentarem

Produtos mais visados para compra:

Presentes que gostariam de receber:

Roupas

30%

Roupas

23%

Perfumes, cosméticos e maquiagens

18%

Perfumes, cosméticos e maquiagens

15%

Calçados

11%

Calçados

10%

69%

Pretendem pagar
o presente à vista

37%

Pretendem comemorar a
data em suas próprias casas

26%

Dos que pretendem
presentear possuem contas
em atraso atualmente

Locais preferidos
para a compra
dos presentes:

32%

22%

Shoppings
Centers

Estão com
o nome sujo

22%

Lojas de
rua/bairro
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INTRODUÇÃO

Com o intuito de antecipar as intenções de compra

é uma tradição entre casais, que não querem deixar o

do consumidor brasileiro e verificar o otimismo

momento passar em branco junto à pessoa amada.

dos varejistas frente às datas comemorativas mais
importantes para o comércio, o Serviço de Proteção
ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) realizam sondagens nacionais
que funcionam como verdadeiros termômetros
de vendas e revelam a intenção dos brasileiros em
presentear nessas datas âncoras, bem como as
principais tendências do mercado varejista.
Apontado como uma importante data do calendário
varejista, o Dia dos Namorados é tradicionalmente
conhecido por movimentar não apenas o comércio,
mas também o setor de serviços como restaurantes,
cinemas, teatros, hotéis e motéis. Além disso, a data
tem forte apelo emocional: o ato de trocar presentes

Como será visto a seguir, apesar do momento
economicamente instável que vive o país, a maioria
dos brasileiros afirma que irá presentear no Dia dos
Namorados deste ano. No entanto, a pesquisa também
revela um consumidor com o orçamento curto, que
estará sempre vigilante para pesquisar o menor preço
e não extrapolar os limites do próprio orçamento.
Na tentativa de atrair um consumidor com orçamento
limitado, porém ávido por descontos e preços baixos,
o varejo deve continuar apelando para atrair clientes,
oferecendo linhas de produtos a preços atraentes,
especialmente nos ramos de vestuário, perfumaria,
cosméticos e tecnologia.
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INTENÇÃO DE PRESENTEAR EM 2017

61% PRETENDEM COMPRAR PRESENTES,
COM POTENCIAL DE MOVIMENTAR 11 BILHÕES
DE REAIS NO COMÉRCIO
A pesquisa revela que, em 2017, a maioria (61,3%)

Por outro lado, o estudo mostra que quem não

dos consumidores entrevistados pretendem comprar

presenteia na data (37,0%) é motivado justamente

presentes no Dia dos Namorados, sendo a intenção

pelo fato de não ter namorado(a) ou cônjuge, o que

de presentear maior entre os consumidores das

originou mais da metade das respostas (53,2%). Outras

classes A e B (80,5%) e ligeiramente menor nas classes

justificativas para não comprar presentes aparecem

C, D e E (69,9%). Perguntados sobre o motivo para

na sequência como o fato de o consumidor estar com

presentear, metade (49,6%) declara já ter o costume

orçamento apertado (12,7%), não ter o costume de

de comprar presentes na data e 42,3% consideram o

comemorar (11,4%), ter outras prioridades (8,3%) e

gesto importante. Em relação ao ano passado, 55,6%

por estar desempregado (5,4%).

dos entrevistados disseram que foram às compras no
Dia dos Namorados, principalmente as classes A e B
(62,8%). A projeção mostra que as compras devem
movimentar cerca de R$ 11,5 bilhões na economia e
que quase 92 milhões de pessoas devem ir às compras
para presentear neste dia.

Assim como acontece nos relacionamentos amorosos,
o ato de presentear é percebido como uma troca, em
que os parceiros presenteiam, mas também esperam
ser presenteados. Dessa forma, o estudo mostra que
a maioria dos entrevistados (72,2%) acredita que
também vão ganhar presentes.
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ESPOSO(A) LIDERA O RANKING DE PESSOAS
PRESENTEADAS

Dados da sondagem ajudam derrubar um antigo

(a) esposo (a) aumenta proporcionalmente com a

estigma de que casais deixam de se presentear após o

idade do entrevistado. Em segundo lugar, aparecem

casamento. Quando a pesquisa investiga quem será a

os namorados (39,5%) ― com ênfase entre os

pessoa presenteada, o esposo ou a esposa aparecem

respondentes mais jovens ― e os noivos (2,8%,

em primeiro lugar, com mais da metade das respostas

sobretudo entre entrevistados entre 18 e 34 anos

(56,3%) ― sendo que a intenção de presentear o

(5,5%).

MOTIVOS MAIS CITADOS POR AQUELES
QUE PRETENDEM GASTAR MENOS
44%

Estar com o orçamento apertado

37%

Necessidade de economizar

25%

Aumento da inflação

18%

Possuir dívidas em atraso

Ter outras prioridades de compra como pagamento casa e carro

15%

Não ter conseguido juntar dinheiro

14%

Barateamento do presente que gostaria de comprar

Estar desempregado

10%
8%
5

BRASILEIRO PRETENDE MANTER O GASTO
EM RELAÇÃO A 2016

A pesquisa revela que, em 2017, a maior parcela dos

O desejo de comprar um presente melhor lidera as

entrevistados (32,1%) espera gastar o mesmo valor

justificativas de quem pretende gastar mais este ano,

que no ano passado, enquanto 24,1% pretendem

com mais da metade (56,5%) das respostas, seguido

gastar menos ― sobretudo entrevistados das classes

do encarecimento do preço dos produtos (39,6%), da

C, D e E (26,9%) ― e somente 9,4% pretendem gastar

facilidade de dividir as compras em parcelas (9,6%), da

mais ― principalmente os consumidores das classes A

melhoria do salário ou da renda mensal do entrevistado

e B (16,8%).

(8,1%), do fato de o respondente pretender comprar

Os motivos mais citados por aqueles que pretendem
gastar menos são: estar com o orçamento apertado
(44,2%), necessidade de economizar (36,6%), aumento
da inflação (25,4%), possuir dívidas em atraso (17,6%),
ter outras prioridades de compra como pagamento
casa e carro (14,6%), não ter conseguido juntar
dinheiro (14,1% ― principalmente os homens (20,8%),
o barateamento do presente que gostaria de comprar

mais presentes este ano (6,2%), da percepção de um
momento econômico favorável pelo entrevistado
(5,3%) e, por fim, pelo fato de o respondente estar
em um relacionamento novo (1,1%). Mais da metade
dos consumidores (67,9%) afirmam ter a intenção de
fazer pesquisa de preço antes de comprar presentes,
principalmente as mulheres (75,3%) ― o que reforça
a tese de um consumidor mais consciente e vigilante.

(10,5% ― principalmente as mulheres (17,4%) e estar
desempregado (8,5%).
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TICKET MÉDIO, NÚMERO DE PRESENTES E FORMAS
DE PAGAMENTO

MAIORIA PRETENDE PAGAR À VISTA E MÉDIA
DE GASTO É DE R$124
A pesquisa mostra que o consumidor brasileiro deve

consumidor brasileiro em assumir compromissos

desembolsar, em média, R$ 124,31 com os presentes

futuros: 56,5% devem pagar em dinheiro ―

do Dia dos Namorados, sendo que este valor aumenta

principalmente consumidores das classes C, D e E

para R$ 158,12 entre os entrevistados das classes A e

(61,4%) ― e 12,7% com cartão de débito ― com

B e diminui para R$ 114,59 entre os respondentes das

destaque para respondentes das classes A e B (23,7%).

classes C, D e E. Por outro lado, vale destacar que a
metade dos entrevistados (49,9%) ainda não sabe ou
não decidiu o quanto vai gastar com o mimo da pessoa
amada.

Por outro lado, uma parcela menor dos entrevistados
(24,8%) afirma que vai usar o crédito para os gastos,
sendo que 14,8% utilizarão o cartão de crédito
parcelado, 8,9% com cartão de crédito à vista (uma

Em média, este ano o consumidor deve comprar um

parcela), sobretudo as mulheres (11,3%), e somente

único presente (87%). Com relação à forma de

1,1% pretendem usar cartões de loja. Entre os que farão

pagamento, a maioria mostra preferência pelo

compras parceladas, a média de parcelas declarada

pagamento à vista (69,2%), sugerindo cautela do

pelos entrevistados é de três prestações.
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SHOPPINGS SERÃO O PRINCIPAL LOCAL DE COMPRA.
PREÇO SERÁ FATOR DETERMINANTE PARA ESCOLHA
DO ESTABELECIMENTO
A pesquisa também buscou detectar fatores que o

consumidores com 55 ou mais anos (27,3%) ―, 32,1%

consumidor leva em consideração na hora de escolher

darão preferência a lojas que ofereçam descontos e

o local de compra dos presentes. Mais da metade

promoções ― principalmente entrevistados das classes

(55,6%) vai optar por locais que ofereçam melhores

C, D e E (34,5%) ― e 25,3% afirmaram que vão optar

preços ― principalmente entrevistados das classes C, D

por lojas que ofereçam melhor localização, com maior

e E (59%) ―, 36,9% vão privilegiar lugares que tenham

ênfase entre as classes A e B (35,9%).

produtos de qualidade ― com menor frequência entre

MOTIVOS PARA ESCOLHA DO LOCAL DE COMPRAS

56%
Vão optar por locais
que ofereçam
melhores preços

37%
Vão privilegiar lugares
que tenham produtos
de qualidade

32%

25%

Darão preferência a
lojas que ofereçam
descontos e promoções

Vão optar por lojas
que ofereçam melhor
localização

Dessa forma, os shopping centers foram o destaque entre os locais de compra preferidos para o Dia dos Namorados:
eles foram citados por quase um terço dos entrevistados (32%) ― com mais frequência entre as classes A e B
(43,4%) ― seguido das lojas de rua (21,8%, especialmente consumidores das classes C, D e E (24,1%) e com menor
frequência entre entrevistados de 18 a 34 anos (15,3%), dos shopping populares (9,8%, com menor frequência entre
respondentes com mais de 55 anos (4,7%), das lojas de departamento (7,3%) e da internet/lojas virtuais (3,8%).

LOCAIS DE COMPRA

32%

22%

10%

7%

4%

Shopping
Centers

Lojas de rua

Shopping
populares

Lojas de
departamento

Internet/
lojas virtuais
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Quando questionados sobre o momento da compra,

antecede o Dia dos Namorados, neste ano celebrado

dois em cada cinco consumidores (38,7%) disseram

em uma segunda-feira, será de movimentação intensa

que comprariam os presentes na primeira semana de

para o comércio e o setor de serviço brasileiro. Na

junho e mais de um terço (36,4%) disseram que iriam

contramão, somente 1,9% dos consumidores alega

comprar o presente do parceiro na véspera do Dia dos

já ter comprado seu presente e 12,7% vai comprar o

Namorados ― revelando que o final de semana que

presente no mês de maio.

A maior parcela dos entrevistados (37,4%) pretende
comemorar a data em sua própria casa, principalmente
os respondentes com mais de 55 anos (58,8%). A
comemoração em restaurantes foi a opção escolhida
por 21,7% dos entrevistados ― com maior frequência
entre consumidores de 18 a 34 anos (29,3%) ―, 8,3%
vão optar pela casa do namorado (a) e 7,5% vão
comemorar em motéis (7,5%). Ressalta-se que dois em
cada cinco entrevistados (19,6%) ainda não sabem ou

37%
PRETENDEM COMEMORAR
A DATA EM SUA PRÓPRIA CASA

não decidiram onde vão celebrar a data.
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ROUPAS LIDERAM O RANKING DE QUEM VAI DAR E
DE QUEM QUER RECEBER
Os presentes mais procurados por quem vai

(11,3%), flores (7,3%, com destaque também para os

presentear, segundo os próprios entrevistados, serão

compradores homens (13,7%), bombons e chocolates

as roupas (30,2%, especialmente as mulheres (38,1%),

(5%, novamente com maior intensidade entre a

perfumes, cosméticos e maquiagem (17,8%), calçados

parcela masculina (8,3%), jantares (3,9%) e celulares

(11,5%), acessórios como cinto, óculos e bolsas (8,6%,

e smartphones (3,3%, em especial entrevistados das

principalmente os compradores do sexo masculino

classes A e B (7,2%).

PRODUTOS QUE
PRETENDE COMPRAR
30%

Roupas

18%

Perfume, cosméticos, maquiagem
Calçados

11%

Acessórios (cintos, óculos, lenços, bijuterias, bolsas)

9%

Flores

7%

Bombom/chocolates

5%

Jantar

4%

Celular/Smartphone

3%

Livros

3%

Bebidas (vinhos, espumantes, whiskys e etc)

2%

Eletrônicos (aparelho TV, DVD, de som,
MP3/MP4, máquina fotográfica etc.)

2%

Joias/semijoias

2%

Dinheiro

2%

Ida ao motel/hotel

2%

Artigos esportivos

2%

Eletrodomésticos (geladeira, fogão, máquina de lavar,
secadora, micro-ondas, cafeteria, etc)

1%

Viagem

1%

Vale presente

1%

Outros

3%

Não sei/não decidi ainda

23%
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O estudo buscou identificar não apenas os presentes

Outra informação que a pesquisa apontou, é o fato da

mais procurados por quem vai presentear, como

maioria dos entrevistados (82,6%) revelar que não

detectar também os presentes que o consumidor

escolhe o presente que vai receber, sendo que 46,1%

mais gostaria de receber no Dia dos Namorados. A

por gostarem de ter surpresas e 36,5% porque o (a)

pesquisa revela uma curiosidade: os casais estão bem

parceiro (a) gosta de escolher (com destaque entre

afinados e muito provavelmente devem acertar no

os respondentes do sexo masculino (40,9%). Somente

presente: roupas (22,7%), perfumes (15,5%), calçados

15,5% dos entrevistados ― especialmente as mulheres

(9,9%) e acessórios (9,2%) também lideraram o ranking

― preferem escolher o próprio presente no Dia dos

da relação de presentes mais desejados. As exceções

Namorados: ou porque o parceiro (a) nunca acerta

foram produtos como bombons, livros e bebidas

no presente (5,3%) ou porque o entrevistado (a) tem

― itens frequentemente citados por quem vai dar o

a chance de escolher o que realmente quer ganhar

presente, mas que foram muito pouco mencionados

(10,2%).

por quem quer receber.

PRESENTES QUE O CONSUMIDOR MAIS GOSTARIA
DE RECEBER NO DIA DOS NAMORADOS

23%

15%

10%

9%

Roupas

Perfumes

Calçados

Acessórios

PRESENTE ESTÁ MAIS CARO NA OPINIÃO DOS
ENTREVISTADOS. CRISE É A PRINCIPAL RAZÃO
MENCIONADA PARA ALTA DOS PREÇOS
Metade dos consumidores ouvidos pela pesquisa

ser uma importante data comemorativa, o que

(50,4%) acredita que os produtos este ano estão

consequentemente aumentaria o preço dos presentes

mais caros do que em 2016, sendo a crise econômica

(17,7%). Por outro lado, 28% consideram que os

o principal motivo para a elevação dos preços

presentes estão na mesma faixa de preço e somente

(73,1%), seguido do fato de o Dia dos Namorados

5% acreditam que os produtos estão mais baratos.
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA O DIA DOS
NAMORADOS

17% ADMITEM QUE IRÃO EXTRAPOLAR O
ORÇAMENTO
O estudo buscou analisar o planejamento e os padrões

alguma conta para poderem presentear na ocasião. Na

de compra do consumidor para o Dia dos Namorados.

contramão destes, quatro em cada cinco consumidores

Quando perguntados se iriam gastar mais do que

(87,9%) afirmam que não pretendem deixar de pagar

podem, 17% dos entrevistados admitem que devem,

contas para comprar presentes no Dia dos Namorados.

sim, extrapolar o orçamento na hora das compras este
ano. Os pesquisadores também tentaram identificar o
motivo para essa parcela gastar mais do que pode: as
justificativas mais frequentes foram o merecimento
da pessoa amada (24,4%), a vontade de agradar o
parceiro, não importando o tamanho do gasto (22,4%)
e a vontade de agradar o parceiro, não importando se o
entrevistado teria que fazer dívidas (18,1%). Por outro

A pesquisa também mostra que 4,7% dos consumidores
admitiram que ficaram com o nome sujo por conta
das compras do Dia dos Namorados do ano passado,
sendo que, destes, 2,3% ainda estão nesta situação,
principalmente os homens (4,1%). Por outro lado, a
maioria dos entrevistados que foram as compras em
2016 disse que não ficou com o nome sujo (88,2%).

lado, 77,7% dos entrevistados declararam que não têm

Quase três em cada dez (26,5%) consumidores que

a intenção de passar do limite e estourar o próprio

pretendem comprar presentes têm contas em atraso

orçamento.

atualmente e mais: 21,9% dos que irão às compras

Uma parcela dos consumidores também parece
não demonstrar prioridade em honrar os atuais
compromissos: 7,7% admitiram que vão deixar de pagar

estão atualmente com o nome sujo, com menor
frequência entre entrevistados com mais de 55 anos
(11,8%) e em maior medida as classes C, D e E (24,8%).

12

CONCLUSÕES

Mesmo diante de um momento de instabilidade econômica e política, o estudo reafirma a força emocional e
comercial do Dia dos Namorados: o consumo não se limita a casais mais jovens, abrangendo consumidores de todas
as idades e classes sociais ― sendo inclusive o (a) esposo (a) os mais presenteados na ocasião. Além disso, a pesquisa
mostra que a maioria dos consumidores tem intenção de presentear e deve desembolsar quantias relevantes, que
ultrapassam a média de R$ 120,00 com os presentes.
Dados do estudo também ajudam a reforçar a tese de que o consumidor procura proporcionar um momento agradável
ao parceiro (a) e parece não ter a intenção de diminuir seu poder de compra: a maior parcela de entrevistados
(41,5%) pretende gastar o mesmo valor do ano passado ou até desembolsar mais pelo presente este ano.
Dessa forma, em um contexto em que fortes elementos emocionais estão em jogo por trás do ato de presentear,
parte significativa dos entrevistados admitem descontrole e comportamentos impulsivos: 26,5% afirmam que irão
às compras mesmo estando em situação de inadimplência, 17,0% admitem que devem sair do limite e estourar o
próprio orçamento e 7,7% afirmam que vão deixar de pagar alguma conta para presentear no Dia dos Namorados.
Apesar dos desvios, de modo geral, o estudo indica que as compras feitas pelos consumidores para o Dia dos
Namorados serão precedidas de cautela e de planejamento financeiro: a maioria afirma que vai pesquisar antes de
ir às compras, dará preferência por pagamentos à vista e que não deve extrapolar os limites do próprio orçamento
para agradar o parceiro (a).
O SPC Brasil e a CNDL reforçam a importância deste comportamento responsável, tendo em vista que a inadimplência
é prejudicial tanto para o consumidor ― que tem seu poder de compra limitado ―, quanto para o lojista ― que
deixa de receber por uma venda já concretizada. Dessa forma, os especialistas financeiros reforçam ― sobretudo
em momentos de recessão ― que o consumidor presenteie sim, mas que respeite o tamanho do próprio bolso,
fazendo pesquisas de preço e pagando as compras de preferência à vista.
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METODOLOGIA

PÚBLICO-ALVO

MÉTODO DE COLETA

TAMANHO AMOSTRAL
DA PESQUISA

DATA DE COLETA
DOS DADOS

Consumidores de

Pesquisa realizada

883 casos em um primeiro

02 a 12 de maio

todas as 27 capitais

por coleta pessoal e

levantamento para identificar

de 2017.

brasileiras, homens e

pós-ponderada por

o percentual de pessoas

mulheres, com idade

sexo, idade, estado,

com intenção de comprar

igual ou superior a

renda e escolaridade.

presentes no Dia dos

18 anos, de todas as

Namorados. Em seguida,

classes econômicas

continuaram a responder o

(excluindo analfabetos)

questionário 600 pessoas, que

e que pretendem

tinham a intenção de comprar

comprar presentes no

presentes. Resultando, dessa

Dia dos Namorados.

forma, em uma margem de
erro geral de 3,3 p.p. e 4,0
p.p. para um intervalo de
confiança a 95%.
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