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Com o intuito de antecipar as intenções de compra do 
consumidor brasileiro 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. Nesse contexto, 
o Dia das Mães, comemorado no segundo domingo 
de maio, é considerado a segunda melhor data para o 
comércio em termos de faturamento, perdendo apenas 
para o Natal. 

O resultado obtido na primeira festa do comércio de 
2018, a Páscoa ― com alta nas vendas a prazo de 3,24% 
em relação ao ano passado1, o melhor desempenho 

dos últimos cinco anos ― trouxe uma dose de ânimo 
para o setor varejista e confirmou uma tendência de 
recuperação da economia brasileira, sobretudo por 
conta da manutenção da inflação, que segue sob 
patamares baixos, e da queda das taxas de juros.

Já sobre a ótica do consumidor, a sondagem confirma 
a força da data: a maioria dos brasileiros deve 
presentear no Dia das Mães. No entanto, como será 
visto detalhadamente a seguir, este otimismo será 
precedido de cautela e vigilância no momento de ir às 
compras: na opinião da maioria, o presente este ano 
está mais caro. Desta forma, a maior parte afirma que 
vai fazer pesquisa de preços e gastar o mesmo valor 
desembolsado no ano passado.

74% DOS CONSUMIDORES DEVEM IR ÀS COMPRAS 
NO DIA DAS MÃES

1  De acordo com o indicador de consultas para vendas parceladas da Páscoa 2018, do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), divulgado em 2 de abril de 2018. O cálculo de vendas a prazo é baseado no volume de 
consultas realizadas ao banco de dados do SPC Brasil, com abrangência nacional, na semana anterior ao domingo de Páscoa.
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1. INTENÇÃO DE COMPRAS DIA DAS MÃES 2018

A pesquisa revela que sete em cada dez consumidores 
(73,7%) pretendem comprar presentes no Dia das 
Mães, sendo a intenção de presentear menor entre 
consumidores com mais de 55 anos (53,1%). Com 
base nesses dados, o SPC Brasil e a CNDL estimam 
que que aproximadamente 111,5 milhões de pessoas 
devem ir às compras nos dias anteriores à data, o 
que representa uma injeção de R$ 17,05 bilhões na 
economia brasileira.

Levando em consideração o Dia das Mães no 
ano passado, a pesquisa aponta que 60,1% dos 
consumidores compraram presentes na data ― em 
menor percentual entrevistados com mais de 55 
anos (47,8%) e em maior percentual respondentes 
das classes A e B (68,1%). Nesse sentido, o estudo 
mostra que a intenção de compra declarada pelos 
consumidores em 2018 é ligeiramente maior do que o 
efetivamente comprado em 2017, o que aumenta as 
expectativas para o Dia das Mães deste ano. 

111,5 MILHÕES DE BRASILEIROS DEVEM IR ÀS 
COMPRAS. VAREJO ESPERA INJEÇÃO DE CERCA 
DE R$ 17 BILHÕES NA ECONOMIA
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Questionados sobre os motivos de presentear neste 
ano, 63,8% afirmam que querem retribuir todo esforço 
e carinho da mãe ― principalmente entrevistadas 
do sexo feminino (71,7%) ―, 18,4% consideram um 
gesto importante ― sobretudo os homens (24,8%) e 
consumidores das classes C, D e E (21,1%) ― e 15,6% 
afirmam que têm costume de presentear as pessoas 
que gostam, percentual que aumenta para 25,0% entre 
consumidores das classes A e B.

Por outro lado, 16,6% dos entrevistados admitiram 
que não pretendem comprar presentes este ano ― 
sendo a principal justificativa o fato de terem perdido 
a mãe (70,2%). Outros 7,2% não gostam ou não têm 
costume, 7,0% afirmam estar desempregados, 6,6% 

não têm dinheiro e 4,8% disseram não ter contato com 
a mãe.

O Dia das Mães é considerado uma comemoração 
abrangente, em que o espírito materno como um 
todo é lembrado e homenageado pelas famílias. 
Dessa forma, os entrevistados declaram intenção de 
presentear a própria mãe (79,1%) ― principalmente as 
mulheres (89,6%), consumidores mais jovens (93,4%) 
e entrevistados das classes C, D e E (81,9%) ―, como 
também as esposas (22,6%) ― em maior percentual 
os homens (42,3%), consumidores mais velhos 
(61,7%) e entrevistados das classes A e B (33,6%) ― 
as sogras (19,5%) e as avós (11,3%) ― principalmente 
consumidores entre 18 e 34 anos (20,8%).
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Apesar dos tímidos sinais de melhora da economia 
brasileira, a sondagem sugere que o consumidor 
brasileiro ainda está cauteloso na hora de ir às compras. 
A maior parcela dos entrevistados da pesquisa 
(35,6%) afirma que pretende gastar o mesmo valor 
desembolsado no ano passado. O percentual de 
pessoas que declararam intenção de gastar mais 
este ano (19,1%) ficou bem próximo do que os que 
pretendem gastar menos (18,0%) ― principalmente 
respondentes entre 18 e 34 anos (25,6%) e das classes 
C, D e E (21,2%). Outros 27,3% não sabem ou ainda não 
decidiram.

Perguntados sobre o porquê de gastar mais este ano, 
58,0% afirmam que pretendem comprar um presente 
melhor, 33,0% relatam que tiveram um incremento 
de renda/salário, 28,8% alegam que os produtos este 
ano estão mais caros e 21,2% desejam comprar uma 
quantidade maior de presentes. Já as razões mais 

citadas por aqueles que pretendem gastar menos 
são estar apertado ou em difícil situação financeira 
(48,0%), economizar (26,7%), estar desempregado 
(25,9%), precisar pagar dívidas em atraso (16,3%) e ter 
outras prioridades de compra (12,7%) ― principalmente 
os homens (25,2%).

A pesquisa revela que a maioria dos brasileiros 
(43,9%) deve comprar um único presente para o Dia 
das Mães, principalmente os consumidores das classes 
C, D e E (46,5%). 30,7% dos entrevistados pretendem 
comprar dois presentes, 11,5% três presentes ― 
sobretudo entrevistados das classes A e B (17,6%) ― 
e somente 8,5% dos entrevistados disseram que iriam 
comprar quatro ou mais itens. De modo geral, a média 
declarada é de 1,62 presentes, sendo que este valor 
aumenta para 1,77 entre consumidores das classes A 
e B.

MAIOR PARTE PRETENDE GASTAR O MESMO VALOR 
DESEMBOLSADO NO ANO PASSADO E COMPRAR UM 
ÚNICO PRESENTE
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O gasto médio pretendido com todos os presentes 
em 2018 é de R$ 152,98 ― levando em consideração 
aqueles que já sabem quanto devem desembolsar 
―, sendo que 29,6% pretendem gastar até R$ 100,00 
e 18,4%, entre R$ 101,00 e R$ 200,00. No entanto, 
um terço dos entrevistados (34,1%) estão indecisos 
e ainda não sabem ou não decidiram o valor que 
pretendem desembolsar este ano.

Com relação à forma de pagamento, a maior parte dos 
entrevistados mostra preferência pelo pagamento 
à vista, sendo que 53,0% afirmam que pretendem 

pagar em dinheiro ― sobretudo as mulheres (58,9%) 
e entrevistados das classes C, D e E (58,3%) ― e 24,2% 
pretendem utilizar o cartão de débito, principalmente 
entrevistados das classes A e B (32,5%). Três em cada 
dez consumidores (28,4%) devem dividir as compras 
no cartão de crédito e outros 15,9% também vão pagar 
no cartão de crédito, porém em uma única parcela ― 
principalmente os homens (19,6%) e consumidores 
das classes A e B (26,0%). Entre os que vão parcelar 
as compras ― levando em consideração todas as 
modalidades de crédito ― a média declarada é de 
3,95 parcelas.

TICKET MÉDIO DOS PRESENTES DE DIA DAS MÃES É 
DE R$ 153. MAIOR PARTE DOS ENTREVISTADOS DEVE 
PAGAR À VISTA

PRINCIPAIS FORMAS DE PAGAMENTO DAS COMPRAS

Dinheiro

Cartão de crédito (parcelado)

Cartão de débito

Cartão de crédito (à vista, parcela 
única a pagar na data do vencimento)

Boleto bancário

Cartão da própria loja (parcelado)

Cartão da própria loja (à vista, parcela 
única a pagar na data do vencimento)

Cheque à vista

Não sabe/não decidiu ainda

53%

2%

28%

1%

24%

1%

16%

4%

3%
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Perguntados se pretendem fazer pesquisa de preço 
antes de irem às compras, a maioria dos entrevistados 
(79,7%) afirma que sim, principalmente consumidores 
das classes C, D e E (82,8%). 13,9% não pretendem ― 
em maior percentual pessoas das classes A e B (21,1%) 
―, seja porque vão comprar nos estabelecimentos que 
já têm costume (6,0%), por gostarem logo de comprar 
o que veem e agrada, sem fazer pesquisa de preço 
(6,0%) ― com maior frequência entre as classes A e B 
(11,1%) ― ou por não terem tempo (2,0%).

Entre os que costumam fazer pesquisa de preços, 
a maioria (73,1%) faz em sites de internet ― 
especialmente as classes A e B (85,8%). 49,7% procuram 
os melhores preços em lojas de shopping, 45,6% em 
lojas de rua ― sobretudo as classes C, D e E (49,9%) ― 
e 28,1% utilizam aplicativos de oferta. Marcela Kawauti, 
economista-chefe do SPC Brasil, ressalta a importância 

da pesquisa de preço, que representa economia para o 
orçamento das famílias. “O ideal é que o consumidor 
faça pelo menos três orçamentos diferentes para 
decidir a oferta mais vantajosa. Atrelada à essa prática, 
é aconselhável que anterior a compra o consumidor 
também verifique seu orçamento e delimite um valor 
máximo para gastar com o presente. Assim, a compra 
fica ainda mais direcionada, otimizando tempo e 
evitando gastar mais do que se pode”, recomenda a 
economista.

Levando em consideração somente os que costumam 
pesquisar preços na internet, 71,8% recorrem ao 
Google ― principalmente os consumidores entre 18 e 
34 anos (81,0%) ―, 50,7% utilizam sites de comparação 
de preços ― especialmente os homens (58,9%) e 
entrevistados das classes A e B (64,3%) ― e 43,0% 
pesquisam nos mais variados sites de varejistas.

ENTRE OS QUE 
COSTUMAM FAZER 

PESQUISA DE 
PREÇOS, 73% 

FAZEM EM SITES, 
SENDO QUE 

72% RECORREM 
AO GOOGLE E 51% 
UTILIZAM SITES DE 

COMPARAÇÃO DE PREÇOS
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42%

16%

36%

15%

23%

12%

21%

12%

20%

8%

8%

Questionados sobre o principal fator que os 
entrevistados levam em consideração na hora de 
comprar o presente, 26,8% elegeram a qualidade do 
presente, 21,1% priorizam o perfil da presenteada ― 
especialmente entrevistados das classes A e B (28,8%) 
―, 15,8% o desejo da presenteada ― principalmente 
as mulheres (20,5%) ― e 13,2% o preço do presente.

Quatro em cada cinco entrevistados (83,1%) 
pretendem comprar o presente sozinhos ― sendo que 
este percentual aumenta para 89,5% entre os homens 
― e 8,0% pretendem ratear o valor integral com 
outras pessoas, principalmente as mulheres (12,6%). 
Outros 3,8% afirmam que vão pagar sozinhos parte do 

presente, porém o restante será rateado com outras 
pessoas.

Entre os entrevistados que vão dividir custos, a maior 
parte (44,1%) afirma que vai presentear juntamente 
com os irmãos, 24,1% com o cônjuge/companheiro, 
22,0% com outros familiares e 17,7% vão ratear com 
o pai. Perguntados sobre o porquê do rateio, 35,3% 
justificam dizendo que é uma forma de reduzir 
custos, 17,6% alegam que estão desempregados ― 
principalmente entrevistados das classes C, D e E 
(25,1%) ―, 17,5% afirmam que estão sem dinheiro e 
13,7% porque querem dar um presente mais caro.

PRODUTOS QUE 
PRETENDE COMPRAR 
PARA PRESENTEAR

Roupas

Perfumes

Calçados

Cosméticos

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

Flores

Chocolates

Almoço/jantar em restaurante

Maquiagem

Utensílios de cozinha

Livros

Independentemente da classe social do entrevistado, 
a maioria dos consumidores ouvidos pela pesquisa 
(59,0%) acredita que os produtos estão mais caros 
do que em 2017. Por outro lado 38,4% consideram 
que os presente estão na mesma faixa de preço ― 
principalmente os respondentes das classes A e B ― e 

somente 2,5% acreditam que os produtos estão mais 
baratos.

Os presentes mais procurados por quem vai presentear 
serão as roupas (42,3%), os perfumes (36,3%), os 
calçados (23,0%) e os cosméticos (20,6%) ― sobretudo 
consumidores entre 18 e 34 anos (29,6%).

PRESENTE ESTE ANO ESTÁ MAIS CARO, NA OPINIÃO DA 
MAIORIA DOS ENTREVISTADOS. ROUPAS, PERFUMES E 
SAPATOS SERÃO OS ITENS MAIS PROCURADOS
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Shopping Centers ganham destaque entre os locais de 
compra preferidos para o Dia das Mães: foram citados 
por 35,9% dos entrevistados. Na sequência aparecem 

as lojas virtuais (29,5%), os shoppings populares 
(19,4%), as lojas de rua/bairro (17,4%) e as lojas de 
departamento (16,9%).

MAIOR PARTE DAS COMPRAS DO DIA DAS MÃES SERÁ 
REALIZADA EM SHOPPING CENTERS E NA PRIMEIRA 
SEMANA DO MÊS DE MAIO

LOCAL(IS) QUE PRETENDE COMPRAR A MAIORIA DOS PRESENTES

Shopping Center (exceto lojas de departamento)

Internet/lojas virtuais

Shopping popular

Lojas de rua/bairro (exceto lojas de departamento)

Lojas de departamento

Catálogo de revendedores

Feiras de rua/camelódromos

Supermercados/hipermercados

Galeria comercial

Outlets

Sacoleira

Outro

Não sei/não decidi ainda

36%

4%

19%

3%

17%

1%

30%

4%

17%

2%

4%

1%

12%

A pesquisa também detectou fatores que influenciam 
na escolha do local de compra dos presentes. 56,5% 
vão optar por locais que ofereçam os melhores preços, 
43,1% por locais que ofereçam boas promoções/
descontos ― especialmente entrevistados do sexo 
feminino (48,9%) ―, 42,4% por lugares que tenham 
produtos de qualidade e 24,6% darão preferência a 
lojas que ofereçam maior diversidade de produtos. 

Perguntados sobre quando pretendem comprar 
o presente de Dia das Mães, a maior parte dos 
entrevistados (46,1%) afirma que pretende comprar 
na primeira semana de maio. 19,4% pretendiam ir às 
compras ainda no mês de abril e 12,1% deixarão para a 

última hora e comprarão o presente no fim de semana 
do Dia das Mães. Outros 20,3% não sabem ou ainda 
não decidiram.

Quase metade dos entrevistados (46,1%) pretende 
celebrar o Dia das Mães na casa da mãe ― 
principalmente as mulheres (57,1%), consumidores 
com mais de 55 anos (15,8%) e entrevistados das 
classes C, D e E (51,0%). 27,0% comemorarão em suas 
próprias casas ― em maior percentual os homens 
(34,1%), consumidores com mais de 55 anos (49,5%) 
e respondentes das classes A e B (36,3%) ― e 6,5% em 
restaurantes.

10



2. CONTROLE FINANCEIRO NAS COMPRAS

Dois em cada dez consumidores (19,7%) admitem que 
costumam gastar mais do que podem com as compras 
do Dia das Mães. Por outro lado, a maioria dos 
consumidores que vão presentear afirma que não têm 
o hábito de gastar mais do que o orçamento permite 
com a data (80,3%), indicando que, de modo geral, as 
compras serão precedidas de cautela e planejamento 
financeiro.

5,5% dos entrevistados pelo estudo afirmam que 
deixarão de pagar alguma conta para comprar o 
presente de Dia das Mães, sendo que a maioria (91,8%) 
assegura que não vai colocar as contas em risco para 
priorizar o presente.

36,4% dos que pretendem presentear admitiram que 
possuem contas em atraso atualmente ― percentual 
que aumenta para 39,8% entre consumidores das 
classes C,D e E ― sendo que destes, 75,0% estão com o 
nome incluído em cadastros de proteção ao crédito. Na 
contramão, a maioria (61,8%) disse que iria às compras 
com todas as contas em dia.

A pesquisa também demonstra as consequências 
geradas pelo hábito de gastar além do que o próprio 
orçamento permite ou de ir às compras com contas em 
atraso. Sendo assim, dois em cada dez consumidores 
que realizaram compras para o Dia das Mães do ano 
passado (21,2%) revelam que ficaram com o nome 
sujo ― percentual maior entre os consumidores das 
classes C, D e E (25,9%) ―, sendo que 16,7% ainda 
estão negativados e 4,5% já saíram dessa situação. Por 
outro lado, a maioria (73,7%) não foi negativada.

Nestes casos, o SPC Brasil e a CNDL alertam para um 
consumo responsável e lembram: para os que têm 
restrição e não estão aptos a consumir, existem outras 
formas de demonstrar e retribuir afeto, que não sejam 
somente por meio de bens materiais. 

É importante lembrar que, mesmo em datas 
comemorativas, os consumidores só devem ir às 
compras se o orçamento permitir e se não possuírem 
contas em atraso. Já para quem está com as contas em 
dia, a palavra de ordem é planejar os gastos, pesquisar 
preços e pagar à vista.

PARTE CONSIDERÁVEL ADMITE QUE COSTUMA 
GASTAR MAIS DO QUE PODE E 36% VÃO PRESENTEAR 
MESMO TENDO CONTAS EM ATRASO
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CONCLUSÕES

INTENÇÃO DE COMPRA DIA DAS MÃES 2018

 » 73,7% pretendem comprar presentes para o Dia das Mães em 2018. A projeção mostra que as compras devem 
movimentar cerca de R$ 17,05 bilhões na economia e que quase 111,5 milhões de pessoas devem ir às compras 
para presentear nas semanas que antecedem a data;

 » 60,1% compraram presentes para o Dia das Mães em 2017;

 » Entre os que pretendem comprar, as principais razões são: retribuir o carinho e o esforço daquela que será 
presenteada (63,8%), considerar o presente um gesto importante (18,4%) e ter o costume de presentear as 
pessoas que gosta (15,6%);

 » As principais presenteadas devem ser a própria mãe (79,1%), a esposa (22,6%) e a sogra (19,5%);

 » 35,6% pretendem gastar o mesmo valor que 2017, outros 19,1% pretendem gastar mais e 18,0% gastar menos;

 » A quantidade média de presentes que os entrevistados pretendem comprar é de 1,6 e o valor médio que 
pretendem gastar com todos os presentes é de R$ 152,98;

 » As principais formas de pagamento são dinheiro (53,0%), cartão de crédito parcelado (28,4%) e cartão de débito 
(24,2%). Entre os que pretendem parcelar as compras, a média é de 3,95 prestações;

 » 79,7% pretendem pesquisar os preços antes das compras. Os principais locais de pesquisa são internet (73,1%), 
lojas de shopping (49,7%) e lojas de rua (45,6%);
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 » Entre os que pesquisam na internet, 71,8% utilizam o Google, 50,7% Sites de comparação de preço e 43,0% sites 
de varejistas; 

 » 59,0% acreditam que os preços estão mais caros este ano na comparação com 2017 e 38,4% que estão na mesma 
faixa de preço; 

 » Os presentes mais procurados para a data são roupas (42,3%), perfumes (36,3%), calçados (23,0%), cosméticos 
(20,6%) e acessórios (20,4%);

 » 83,1% pretendem pagar pelos presentes sozinho, quanto 8,0% pretendem dividir o valor total dos presentes 
e 3,8% o valor parcial. Entre os que pretendem dividir o valor, 44,1% dividirão com irmã/irmão, 24,1% com o 
cônjuge/companheiro e 22,0% com outros familiares;

 » Os principais locais pretendidos para a compra dos presentes são Shopping Centers (35,9%), Internet (29,5%) e 
Shopping popular (19,4%);

 » Os principais fatores que influenciam a escolha do local da compra são preço (56,5%), promoções e descontos 
(43,1%) e qualidade dos produtos (42,4%);

 » 46,1% pretendem comprar o presente na primeira semana de maio, 19,4% compraram no mês de abril e 12,1% 
na véspera do Dia das Mães;

 » Quanto a comemoração, 46,1% pretendem celebrar na casa da mãe, 27,0% na própria casa e 6,5% em restaurantes.

CONTROLE FINANCEIRO NAS COMPRAS

 » 19,7% costumam gastar mais do que podem com as compras;

 » 5,5% pretendem deixar de pagar alguma conta para comprar o presente;

 » 36,4% estão com contas atrasadas atualmente, sendo que destes, 75,0% estão com o nome sujo;

 » 21,2% dos que realizaram compras para o Dia das Mães do último ano ficaram com o nome sujo, sendo que 
16,7% ainda se encontram negativados e 4,5% já conseguiram limpar o nome.
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METODOLOGIA 

PÚBLICO-ALVO MÉTODO DE COLETA
TAMANHO AMOSTRAL 

DA PESQUISA
DATA DE COLETA 

DOS DADOS

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 no Dia 

das Mães.

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

e escolaridade

767 casos em um primeiro 
levantamento para identificar 

o percentual de pessoas 
com intenção de comprar 

presentes no Dia das Mães. 
Em seguida, continuaram a 

responder o questionário 602 
casos, que tinham a intenção 

de comprar presente no 
Dia das Mães. Resultando, 

respectivamente, uma 
margem de erro no geral de 

3,5 p.p e 4,0 p.p para um 
intervalo de confiança a 95%.

03 a 13 abril 
de 2018.
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