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Pretendem gastar menos 
ou o mesmo valor do que o 
desembolsado no ano passado

63% 
Pretendem fazer 
pesquisa de preço antes 
de comprar os presentes

58% 

Acreditam que os 
produtos estão mais 

caros do que em 2016

57% 
Vêem a crise econômica 
como o principal motivo 
para a elevação dos preços

77% 

Principais presenteados:
56% Próprio pai

14% Esposos

8% Pai do(s) filho(s)

Presentes mais procurados:
40% Roupas

16% Perfumes e cosméticos

16% Calçados

de pessoas devem ir às compras 
para presentear neste dia

86,14 milhões
Pretendem comprar presentes, 
com potencial de movimentar

no comércio

57% 
R$ 10,75 bilhões

Devem 
comprar 
um único 
presente

81% 
O gasto médio 
pretendido com os 
presentes será de

R$ 125
Mostram 
preferência pelo 
pagamento à vista

75%

Pretendem 
celebrar na 
própria casa

40%
Admitiram que costumam 
extrapolar o orçamento na 
hora das compras

10%

DIA DOS PAIS 2017

shoppings 
centers

35% 18%
Lojas 

de rua

9%
Shoppings 
populares

Locais de compra preferidos:

Locais 
que ofereçam 

melhores 
preços

51% 43%
Lugares 

que tenham 
produtos de 

qualidade

27%
Lojas que 
ofereçam 

descontos e 
promoções

Definição sobre o local de compra:
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Com o intuito de antecipar as intenções de compra 
do consumidor brasileiro e verificar o otimismo 
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 termômetros de vendas 
e revelam a intenção dos brasileiros em presentear 
nessas datas, bem como as principais tendências do 
mercado varejista.

Comemorado tradicionalmente no segundo domingo 
de agosto, o Dia dos Pais nos dá as primeiras 
impressões sobre as datas comemorativas do segundo 
semestre do ano, ainda permeado por incertezas 
políticas frente à aprovação de reformas substanciais, 
que consequentemente impactam nos rumos da 
economia brasileira e na confiança de empresários e 
consumidores.

Como será visto a seguir, embora os entrevistados 
admitam estar sensíveis aos efeitos da recessão, a 
maioria revela que vai presentear e que não vai deixar 
a data passar em branco. Na percepção dos próprios 
entrevistados, o ato de presentear na data é amparado 
por um forte elemento emocional: a oportunidade 
que os filhos têm de retribuir todo o esforço e o 
merecimento do pai.

Dessa forma, cabe ao varejista saber aproveitar os 
elementos emocionais da data e combiná-los com 
os atuais interesses e limitações dos consumidores a 
fim de estimulá-los às compras. O consumidor está 
cauteloso para consumir e é importante lembrá-lo 
sobre opções de menor custo para presentear nas 
datas comemorativas. Neste sentido, a venda sugestiva 
de combos/kits de compras por faixa de preço são uma 
excelente estratégia para atrair estes consumidores e 
aumentar o ticket médio das lojas.

INTRODUÇÃO
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57% PRETENDEM PRESENTEAR NO DIA DOS PAIS 2017

A pesquisa revela que 57,0% dos entrevistados 
pretendem comprar presentes no Dia dos Pais, sendo 
a intenção de presentear maior entre os consumidores 
das classes A e B (69,4%). O SPC Brasil e a CNDL 
estimam que quase 86,14 milhões de pessoas devem 
ir às compras este ano para escolher o presente 
de Dia dos Pais. Entre os consumidores que devem 
presentear, 41,8% justificam o ato como uma forma 
de retribuir o merecimento, o carinho e o esforço do 
pai. Outros 30,1% darão presentes por considerar o 
gesto importante e 25,4% alegam ter o costume de 
presentear as pessoas que gostam.

Dados revelados pela pesquisa ajudam a entender 
melhor o comportamento de compra do consumidor 
no Dia dos Pais. O estudo mostra que 41% dos 
entrevistados não devem presentear na data, sendo 
a principal justificativa o falecimento do pai (52,4%), 

com menor intensidade entre os consumidores jovens, 
com idade entre 18 e 34 anos (38,1%). Outros motivos 
para não presentear aparecem na sequência como o 
fato de o entrevistado não ter contato com o pai (11,9%), 
especialmente mulheres (17%) e entrevistados das 
classes C, D e E (13,5%), não ter dinheiro (11,6%) e estar 
desempregado (8,2%), principalmente entrevistados 
com idade entre 18 e 34 anos (13,7%).

METADE DOS 
QUE NÃO VÃO 

PRESENTEAR ALEGA 
O FALECIMENTO 

DO PAI
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MAIOR PARTE PRETENDE GASTAR MENOS OU 
MANTER O GASTO EM RELAÇÃO A 2016. SITUAÇÃO 
FINANCEIRA RUIM É A PRINCIPAL JUSTIFICATIVA 
PARA GASTAR MENOS

Os dados sugerem cautela do brasileiro na hora de ir 
às compras, já que a maior parcela de entrevistados 
(37,7%) pretende gastar o mesmo valor desembolsado 
no ano passado com o presente. Um quarto dos 
consumidores (25,6%) disseram que gastarão menos 
― principalmente as mulheres (29,5%) ― enquanto  
13,2% responderam que têm intenção de gastar 
mais, especialmente os homens (17,2%) e 
consumidores com mais de 55 anos (20,9%).

Os reflexos de um cenário de instabilidade econômica 
começam a surgir na percepção do entrevistado, quando 
o estudo questiona sobre os motivos que vão leva-lo
a gastar menos com o presente neste ano (25,6%). 
Dessa forma, 42,7% alegam a situação financeira 
ruim, 34,7% disseram que precisam economizar, 31,5% 
culpam o aumento da inflação, 19,9% afirmam ter 
outras prioridades de compra e 9,9% passaram por 
uma redução salarial ou da renda mensal.

MOTIVOS PARA GASTAR MENOS QUE EM 2016

Situação financeira ruim/orçamento apertado

Para economizar

Aumento da inflação/economia instável

Tenho outras prioridades (casa, carro, etc)

Tive redução salarial/da renda mensal

Não consegui juntar/economizar a quantia necessária

Vou dividir o valor do presente com outra pessoa

Estou desempregado

O(s) presente(s) que pretendo comprar é(são) 
mais(s) barato(s) que o(s) do ano passado

Irei comprar menos presentes este ano

Quem eu vou presentear não está merecendo ganhar 
nada especial, estou comprando por obrigação

35%

31%

10%

43%

20%

10%

7%

6%

5%

4%

2%
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CONSUMIDOR PRETENDE GASTAR EM TORNO DE 
R$ 125 COM TODOS OS PRESENTES, COM POTENCIAL 
DE MOVIMENTAR 10,75 BILHÕES NA ECONOMIA

O Dia dos Pais é tido por muitos como uma comemoração 
abrangente, em que o espírito paterno como um 
todo é lembrado e homenageado. Dessa forma, os 
entrevistados declararam intenção de presentear 
o próprio pai (56,1%), principalmente entrevistados 
do sexo masculino (62,9%) e os respondentes mais 
jovens, bem como os esposos (14,3%), principalmente 
as mulheres (25,8%), o pai do(s) filho(s) (8,4%), 
novamente com destaque entre o público feminino 
(13,1%), os filhos (7,0%), especialmente entrevistados 
do sexo masculino (9,9%), os sogros (5,8%), com menos 
destaque entre consumidores mais jovens (1,9%) e os 
irmãos (4,0%), percentual maior entre as mulheres 
(6,5%).

A pesquisa mostra que 81,0% pretendem comprar 
apenas um presente para o Dia dos Pais. A média de 
presentes é de 1,2 e o consumidor brasileiro deve 
desembolsar, em média, R$ 124,76 com todos os 
presentes do Dia dos Pais. Este valor aumenta para R$ 
136,40 entre respondentes do sexo masculino e para 

R$ 163,51 entre os entrevistados das classes A e B. Com 
isto, o SPC Brasil e a CNDL estimam que as compras 
do Dia dos Pais devem movimentar cerca de R$ 10,75 
bilhões na economia.

85,0% pretendem pagar o presente sozinho, por 
outro lado, um em cada dez entrevistados (9,6%) 
pretende dividir o gasto do presente com alguém 
próximo, percentual que aumenta para 15,9% 
entre os respondentes das classes A e B. Irmãos e 
mães dos entrevistados foram os mais citados para 
compartilhar os custos, com 3,1% e 3,0% das menções, 
respectivamente. Perguntados sobre o motivo de 
dividir o gasto com outra pessoa, a maior parcela 
(37,5%) explica que é uma forma de reduzir os gastos 
com o presente. Outros 17,5% alegam ser uma maneira 
de poder dar um presente melhor ou mais caro, 14,2% 
justificam a iniciativa por estarem desempregados 
e 12,2% por considerarem que o preço dos produtos 
estão altos.
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O estudo também buscou detectar a percepção dos 
consumidores frente à alta dos preços: considerando 
os entrevistados que foram às compras em 2016 e 
que pretendem presentear este ano no Dia dos Pais 
(57,4%), a maioria acredita que os presentes estão 
mais caros em relação ao ano passado. Outros 36,6% 
acreditam que não houve aumento, ou seja, que os 
preços continuam os mesmos e apenas 6,0% afirmam 
que os preços abaixaram.

Entre os que consideram que o preço dos produtos 
subiu, 77,1% responsabilizam a crise econômica pela 
alta e 18,6% creditam o encarecimento ao fato do Dia 
dos Pais ser uma data comemorativa. O estudo também 
revelou que mais da metade dos consumidores 
(57,9%) afirma que têm a intenção de fazer pesquisa 
de preço antes de ir às compras.

PRESENTES ESTÃO MAIS CAROS NA PERCEPÇÃO 
DA MAIORIA DOS ENTREVISTADOS. CRISE É A 
PRINCIPAL JUSTIFICATIVA

 
58% 

AFIRMAM QUE TÊM 
A INTENÇÃO DE FAZER 

PESQUISA DE PREÇO ANTES 
DE IR ÀS COMPRAS
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ROUPAS, PERFUMES E CALÇADOS LIDERAM 
O RANKING DE PRESENTE. MAIORIA MOSTRA 
PREFERÊNCIA PELO PAGAMENTO EM DINHEIRO

Os itens mais procurados por quem vai presentear 
este ano serão as roupas (39,6%), os perfumes/
cosméticos (16,2%) e os calçados (16,1%). Em seguida 
aparecem os acessórios masculinos como cintos, 
óculos, carteiras e relógios (13,8%), os vale-presentes 
(4,5%), as comemorações em restaurante (3,9%) — 

principalmente entre entrevistados do sexo masculino 
(5,7%) — e os aparelhos eletrônicos como notebooks, 
TVs e DVDs (3,4%) — novamente com destaque entre 
os homens (5,1%). Vale ressaltar que um em cada cinco 
entrevistados (21,8%) não sabe ou ainda não decidiu o 
que pretende comprar para o pai.

PRODUTOS QUE 
PRETENDE COMPRAR

Roupas

Perfume, cosméticos

Calçados

Acessórios (cintos, óculos, carteira, relógio, gravatas, etc)

Vale Presente

Almoço/jantar em restaurante

Eletrônicos (aparelho TV, DVD, de som, 
máquina fotográfica, computador, notebook etc)

Artigos esportivos

Dinheiro

Bebidas

Celular/Smartphone

Outros

Não sei/Não decidi ainda

16%

16%

4%

40%

14%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

6%

22%

Em relação à forma de pagamento, a maioria dos 
entrevistados (75,0%) mostra preferência pelo 
pagamento à vista, seja em dinheiro (66,1%) ou 
débito (8,9%). Em seguida, aparecem na preferência 
dos respondentes o pagamento com cartão de crédito 

em uma única parcela (8,2%) e o cartão de crédito 
parcelado (7,6%). Entre aqueles que vão parcelar a 
compra, a média de prestações declarada será de três 
vezes.
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PREÇO SERÁ PRINCIPAL FATOR DETERMINANTE 
PARA ESCOLHA DO ESTABELECIMENTO

Quando perguntados sobre quais são os fatores que 
mais influenciam na escolha do local de compra dos 
presentes, a maior parte dos consumidores (51,0%) 
menciona o preço como fator determinante, seguido 
da qualidade dos produtos oferecidos (43,5%) e das 
promoções e descontos do estabelecimento (27,4%), 
com maior relevância entre entrevistados das classes 
C, D e E (30%). Em sequência, aparecem na lista fatores 
como a diversidade dos produtos oferecida pelas lojas 
(24,6%), a localização (23,8%) e a marca (17,9%).

Os Shopping Centers foram destaque entre os locais 
de compra preferidos para o Dia dos Pais: foram 
citados por mais de um terço dos entrevistados 
(35,5%), especialmente os das classes A e B (49,1%). Na 
sequência aparecem as lojas de rua (17,9%), com maior 

 
OS SHOPPING CENTERS FORAM 

DESTAQUE ENTRE OS LOCAIS 
DE COMPRA PREFERIDOS 

PARA O DIA DOS PAIS

preferência entre as mulheres (21,3%) e entrevistados 
das classes C, D e E (21,4%), os shoppings populares 
(9,5%) e as lojas de departamento (8,8%, com menor 
ênfase entre respondentes com mais de 55 anos).
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A pesquisa também buscou entender o que os 
consumidores levam em consideração na hora de 
escolher o presente para os pais. Os fatores mais 
mencionados entre os entrevistados foram a qualidade 
do presente (29,5%) e o perfil do presenteado (15,7%). 
Na sequência surgem outros critérios como o preço 
do produto (14,7%), as promoções ou descontos 
oferecidos (13,6%) e o desejo do presenteado (12,9%).

Embora o Dia dos Pais seja tradicionalmente 
comemorado no segundo domingo do mês de agosto, 
quatro em cada dez entrevistados (41,0%) admitem 
que pretendem comprar o presente na primeira 
semana de agosto e um terço (34,3%) planeja 
deixar para a véspera da data — mostrando que os 
últimos finais de semana que antecedem o Dia dos 
Pais prometem ser intensos para o comércio. O SPC 
Brasil e a CNDL estimam que mais de 29,52 milhões 
de pessoas devem comprar o presente do Dia dos 
Pais de última hora. Outros 9,7% comprarão no mês 
de julho, 3,1% afirmam que já compraram o presente 
— principalmente entrevistados das classes C, D e E 
(3,8%).

Dois em cada cinco consumidores (40,5%) pretendem 
comemorar o dia dos pais em casa, principalmente as 
mulheres (47,4%) e os consumidores com mais de 55 
anos (52,4%). Outros 31% comemorarão na casa do 
pai, percentual que aumenta entre os homens (37,8%) 
e os mais jovens. Na sequência, surgem outros locais de 
comemoração como a casa de outros familiares (7,7%), 
restaurantes (5,7%), sobretudo os homens (8,4%) e a 
casa do sogro (2,6%).

 
UM TERÇO DOS 

CONSUMIDORES VAI 
DEIXAR AS COMPRAS 
PARA A ÚLTIMA HORA
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA O DIA DOS PAIS: 
10% ADMITEM QUE COSTUMAM EXTRAPOLAR O 
ORÇAMENTO NA HORA DAS COMPRAS 

O estudo buscou analisar o planejamento financeiro e 
os padrões de compra do consumidor para o Dia dos 
Pais. Quando perguntados se iriam gastar mais do 
que podem, um em cada dez entrevistados (10,5%) 
admitiu que costumam extrapolar o orçamento com 
as compras do dia dos pais. 

Parcela de consumidores também repetiu esse 
comportamento em 2016. Dentre os consumidores 
que compraram presentes no ano passado (49,4%), 
2,5% ficaram com o nome sujo por conta da compra, 
sendo que destes, 1,6% ainda estão nesta situação. 
Por outro lado, a maioria dos entrevistados que foram 
as compras em 2016 garantiu que não ficou com o 
nome sujo (90,6%).

Além disso, uma parte dos consumidores também 
parece não demonstrar prioridade no equilíbrio das 
contas e em honrar os atuais compromissos quando 
o assunto é a compra de presentes na comemoração: 
6,1% admitiram que vão deixar de pagar alguma conta 
para poderem presentear na ocasião. 

Um quarto dos consumidores (25,5%) que pretendem 
comprar presentes têm contas em atraso atualmente 
e mais: 20,8% dos que pretendem ir às compras estão 
com o nome sujo, com maior intensidade entre os das 
classes C, D e E (23,5%). Nestes casos, o SPC Brasil e 
a CNDL alertam o consumidor para um consumo 
responsável e consciente: existem outras formas de 
demonstrar e retribuir afeto, que não sejam somente 
por meio de presentes materiais. É importante lembrar 
que, mesmo em datas comemorativas, os consumidores 
só devem ir às compras se o orçamento permitir e 
se o consumidor não possuir contas em atraso. Para 
quem está inadimplente, mesmo que os valores dos 
presentes possam parecer inofensivos, todo esforço 
deve ser direcionado ao pagamento das dívidas. Já para 
quem está com as contas em dia, a palavra de ordem 
é planejar os gastos, pesquisar preços e pagar à vista.
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CONCLUSÕES

Sob os efeitos de um cenário de indefinições políticas e 
com a longa demora para o país dar sinais consistentes 
de recuperação, o estudo sugere que grande parte 
dos brasileiros está contido e ainda não tem uma 
percepção positiva a respeito do atual momento da 
economia: os presentes estão mais caros na avaliação 
da maioria (57,4%) dos entrevistados ― sendo a crise 
econômica o principal motivo (77,1%) ― e 63,3% dos 
consumidores admitem que vão desembolsar menos 
ou a mesma quantia do que no ano passado.

Na esteira das últimas datas comemorativas para 
o varejo este ano, o comércio também não vem 
acumulando resultados animadores: os varejistas 
amargaram retrações de -5,5% no Dia das Mães e de 
-9,6% no Dia dos Namorados. Por outro lado, a pesquisa 
reafirma a força emocional do Dia dos Pais: a maioria 
dos entrevistados (57,0%) têm intenção de presentear 
por considerar uma oportunidade de reconhecer toda 
a dedicação e o esforço da figura paterna. O SPC Brasil e 
a CNDL estimam que 86,14 milhões de pessoas devem 
ir às compras para a data, o que deve movimentar cerca 
de R$ 10,75 bilhões na economia brasileira.

Dessa forma, em um contexto em que fortes 
elementos emocionais estão em jogo por trás do ato 
de presentear, parte significativa dos entrevistados 
admite descontrole e comportamentos impulsivos: 

um quarto dos consumidores (25,5%) que pretendem 
ir às compras possuem contas em atraso atualmente 
e 10,5% admitem que costumam gastar mais do que 
podem com as compras para a data.

Apesar dos desvios, de modo geral, o estudo indica que 
as compras feitas pelos consumidores para o Dia dos 
Pais 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.

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, planeje os gastos, fazendo 
muitas pesquisas de preço e pagando as compras de 
preferência à vista. Para quem está inadimplente, 
mesmo que os valores dos presentes possam parecer 
inofensivos, todo esforço deve ser direcionado ao 
pagamento das dívidas. 
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

Consumidores de 
todas as 27 capitais 

brasileiras, homens e 
mulheres, com idade 

igual ou superior a 
18 anos, de todas as 
classes econômicas 

(excluindo analfabetos) 
e que pretendem 

comprar presentes no 
Dia dos Pais.

Pesquisa realizada 
por coleta pessoal e 
pós-ponderada por 
sexo, idade, estado, 

renda e escolaridade.

872 casos em um primeiro 
levantamento para identificar 

o percentual de pessoas 
com intenção de comprar 
presentes no Dia dos Pais. 
Em seguida, continuaram a 
responder o questionário 
600 pessoas, que tinham 

a intenção de comprar 
presentes. Resultando, dessa 
forma, em uma margem de 
erro geral de 3,3 p.p e 4,0 
p.p para um intervalo de 

confiança a 95%.

6 a 19 de julho 
de 2017.
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