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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 
termômetros de vendas e revelam a intenção dos 
brasileiros em presentear nessas datas.

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 
é uma tradição entre casais, que não querem deixar o 
momento passar em branco junto à pessoa amada.

O varejo brasileiro já acumula dois balanços positivos 

nas duas últimas festas deste ano: alta nas vendas a 
prazo de 3,24% na Páscoa e de 2,86% no Dia das Mães1. 
Após quase três anos de recessão econômica, esses 
resultados trazem boas doses de ânimo para o setor e 
confirmam uma tendência de retomada da economia, 
ainda que gradual, calcada na estabilidade da inflação, 
que segue sob patamares baixos, e na 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 dos Namorados. 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 preço do 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.

INTRODUÇÃO

62% DOS CONSUMIDORES DEVEM IR ÀS COMPRAS 
NO DIA DOS NAMORADOS

1 De acordo com os indicadores de consultas para vendas parceladas da Páscoa 2018 e do Dia das Mães 2018, do SPC Brasil e da 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), divulgados respectivamente em 2 de abril de 2018 e em 14 de maio 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 
que antecede as datas comemorativas.
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1. INTENÇÃO DE COMPRAS DIA DOS NAMORADOS 2018

A sondagem revela que, em 2018, a maioria dos 
consumidores brasileiros (61,8%) pretende comprar 
presentes no Dia dos Namorados, sendo este 
percentual maior entre os homens (66,6%) e pessoas 
das classes A e B (72,2%). Neste universo, 51,8% 
devem comprar presentes porque têm costume 
de presentear pessoas que gostam, enquanto 
41,8% consideram um gesto importante. Com base 
nesses dados, o SPC Brasil e a CNDL estimam que 
aproximadamente 93,5 milhões de pessoas devem ir 
às compras nos dias anteriores à data, o que representa 
uma injeção de R$ 15,6 bilhões no comércio brasileiro.

Por outro lado, a pesquisa mostra que quem não 
presenteia na data (25,9%) é motivado justamente 

pelo fato de não ter namorado(a) ou cônjuge, como 
afirmou mais da metade desses entrevistados 
(52,7%). Outras justificativas aparecem na sequência, 
como priorizar o pagamento de dívidas (14,4%) ― 
especialmente os homens 23,2% ― e não gostar ou 
não ter o costume de comemorar o Dia dos Namorados 
(13,0%).

Assim como acontece em grande parte dos 
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 (66,4%) acredita que também vão 
ganhar presentes, em especial as classes A e B (75,8%).

93 MILHÕES DE CONSUMIDORES DEVEM IR ÀS 
COMPRAS. ESPERA-SE UMA INJEÇÃO DE CERCA 
DE R$ 15,6 BILHÕES NO COMÉRCIO
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Dados da sondagem ajudam a derrubar o estigma de 
que casais deixam de se presentear após o casamento. 
Quando a pesquisa investiga quem será a pessoa 
presenteada, o esposo ou a esposa aparecem em 
primeiro lugar, com mais da metade das respostas 
(63,9%) ― sendo a intenção de presentear maior 
entre os homens (69,1%) e menor entre pessoas de 
18 a 34 anos (51,4%). Em segundo lugar, aparecem os 
namorados (29,8%) e, na sequência, os noivos (5,0%).

A pesquisa revela que, em 2018, a maior parte dos 
entrevistados (36,1%) espera gastar o mesmo valor do 
que no ano passado. 16,6% pretendem desembolsar 

quantias menores com os presentes ― especialmente 
consumidores das classes C, D e E (20,6%) ― motivados 
principalmente pela difícil situação financeira (31,0%), 
para economizar (25,6%) e por precisar pagar dívidas 
em atraso (19,0%).

Já quem vai gastar mais com o presente neste ano 
(21,3%) alega que comprará um presente melhor 
(39,9%). Outros 24,7% obtiveram uma melhoria salarial 
e 20,3% justificam que irão gastar mais porque os 
produtos estão mais caros neste ano. Por outro lado, 
26,0% dos entrevistados não sabem ou não definiram 
suas intenções de gasto.

ESPOSO(A) LIDERA O RANKING DE PESSOAS 
PRESENTEADAS. BRASILEIRO PRETENDE MANTER O 
MESMO GASTO DE 2017 COM A DATA
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Os presentes mais procurados por quem vai presentear 
devem ser as roupas (41,2%) ― especialmente entre 
as mulheres (55,1%) e os mais jovens (48,5%) ―, os 
perfumes/cosméticos (34,2%) ― sobretudo as classes C, 
D e E (38,3%) ―, calçados (22,4%) ― principalmente as 
mulheres (27,9%) ― e jantar (17,8%). O estudo buscou 
identificar não apenas os presentes mais procurados, 

como também os presentes mais desejados no Dia 
dos Namorados. Dessa forma, o levantamento revela 
uma curiosidade: os casais estão bem afinados e muito 
provavelmente devem acertar no presente: roupas 
(31,1%), calçados (23,3%), perfumes/cosméticos 
(23,2%) e jantar (15,2%) também lideraram a relação 
de presentes mais desejados.

ROUPAS LIDERAM O RANKING DOS ITENS MAIS 
PROCURADOS PARA PRESENTEAR, SENDO TAMBÉM O 
ITEM MAIS DESEJADO PARA GANHAR NESTA DATA

A pesquisa mostra que o consumidor brasileiro deve 
desembolsar, em média, R$ 166,87 com os presentes 
do Dia dos Namorados, sendo que este valor aumenta 
para R$ 235,26 entre respondentes com mais de 55 
anos e para R$ 225,18 entre entrevistados das classes A 
e B. A maioria dos entrevistados (70,7%) deve comprar 
um único presente, outros 19,3% dois e somente 3,3% 
mais de três unidades. Em média, cada consumidor 
comprará 1,3 presentes.

Com relação à forma de pagamento, a maioria 

(57,7%) mostra preferência pelo pagamento à vista, 
o que sugere cautela do consumidor em assumir 
compromissos futuros: 39,5% devem pagar em 
dinheiro ― especialmente os jovens (48,6%) e as 
classes C, D e E (44,8%) ― e 18,2% no cartão de 
débito. 36,7% pretendem pagar no cartão de crédito, 
seja parcelado (23,2%) ou em uma única vez (13,5%), 
outros 2,1% no boleto bancário e 1,2% parcelado no 
cartão de loja. Entre os que farão compras parceladas, 
a média de prestações declaradas é de 3,5.

MAIORIA DEVE PAGAR À VISTA E DESEMBOLSAR, 
EM MÉDIA, R$ 167
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Roupas 41%

Perfumes, cosméticos, maquiagem 34%

Calçados 22%

Jantar 18%

Bombons/chocolates 17%

Acessórios (bijuterias, cintos, óculos, 
relógios, etc) 17%

Livros 12%

Flores 11%

Ida ao motel/hotel 9%

Joias/semijóias 9%

Eletrônicos (aparelho TV, DVD, de som, 
MP3/MP4, computador, notebook, tablete, etc) 6%

Viagem 6%

Celular/smartphone 6%

Bebidas (vinhos, espumantes, whiskys, etc) 5%

Jogos, videogames 5%

Vale presente 4%

Tratamento estético 4%

Eletrodomésticos (geladeira, fogão, máquina 
de lavar, secadora, micro-ondas, cafeteria, etc) 2%

Dinheiro 2%

Outros 1%

Não sei/não decidi ainda 8%

Oito em cada dez entrevistados (78,5%) revelam que 
não têm costume de escolher o que vão ganhar de 
presente ― especialmente os homens (83,6%) ― já que 
gostam de receber surpresas (48,1%). Outros 21,5% 
preferem escolher o que vão ganhar ― principalmente 
as mulheres (27,2%)―, ou por que têm a oportunidade 
de escolher algo que querem ganhar (15,9%) ou por 

que o companheiro(a) nunca acerta no presente (4,2%).

O principal fator levado em consideração na hora 
de comprar o presente é a qualidade do produto 
(30,1%), especialmente entre os homens (37,8%), 
seguido do perfil do presenteado (21,5%). Outros 
19,4% consideram o desejo do presenteado e 10,8% o 
impacto/impressão que o presente passa.

PRODUTOS QUE 
PRETENDE COMPRAR 
PARA PRESENTEAR

PRESENTES QUE 
GOSTARIA DE GANHAR 
NO DIA DOS NAMORADOS
Roupas 31%

Calçados 23%

Perfumes, cosméticos, maquiagem 23%

Jantar 15%

Celular/smartphone 15%

Bombons/chocolates 14%

Viagem 14%

Ida ao motel/hotel 11%

Flores 10%

Acessórios (bijuterias, cintos, óculos, 
relógios, etc) 10%

Livros 9%

Joias/semijóias 9%

Eletrônicos (aparelho TV, DVD, de som, 
MP3/MP4, computador, notebook, tablete, etc) 8%

Bebidas (vinhos, espumantes, whiskys, etc) 8%

Dinheiro 8%

Vale presente 6%

Jogos, videogames 6%

Tratamento estético 5%

Eletrodomésticos (geladeira, fogão, máquina 
de lavar, secadora, micro-ondas, cafeteria, etc) 3%

Outros 2%

Não sei/não decidi ainda 9%
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Shopping centers ganham destaque entre os locais 
de compra preferidos para o Dia dos Namorados, 
sendo citados por mais de um terço (36,1%) dos 
entrevistados, sobretudo entre os homens (43,9%). 
18,4% mencionaram a internet e as lojas virtuais, 
8,9% os shoppings populares e 8,4% as lojas de 
departamento.

Para escolher o local de compra os consumidores 
consideram principalmente o preço dos produtos 
(50,2%), seguido dos locais que ofereçam as melhores 
promoções e descontos (43,4%). Outros 43,1% vão 
privilegiar lugares que ofereçam produtos de qualidade 
― principalmente as classes C, D e E (47,4%) ― e 27,0% 
levam em consideração estabelecimentos que tenham 
grande diversidade de produtos.

SHOPPINGS SERÃO O PRINCIPAL LOCAL DE COMPRA. 
PREÇO SERÁ FATOR DETERMINANTE PARA ESCOLHA 
DO ESTABELECIMENTO

Questionados sobre o momento da compra, metade 
dos consumidores (51,7%) afirma que irá às lojas na 
primeira semana do mês de junho, principalmente 
entrevistados das classes C, D e E (55,5%). 17,0% vão 

comprar ainda no mês de maio, 14,4% vão deixar para 
comprar nas vésperas do Dia dos Namorados e 3,6% 
revelaram que já haviam comprado seus presentes.

FATORES QUE INFLUENCIAM NA ESCOLHA DO LOCAL 
DE COMPRA DOS PRESENTES

Preço

Promoções e descontos

Qualidade dos produtos

Diversidade de produtos

Disponibilidade imediata do produto

Frete grátis

Localização

Facilidade de pagamento

Marca

Propaganda

Outro

50%

43%

27%

20%

18%

3%

43%

22%

20%

13%

2%
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É expressivo o percentual de entrevistados que 
pretendem se preparar para o dia dos namorados, 
comprando roupas (28,1%) ou peças íntimas (21,1%) 
novas, sendo neste último caso, o percentual maior 
entre respondentes do sexo feminino (37,4%). 18,2% 
comprarão perfumes, cosméticos e maquiagem 

(18,2%) especialmente para a data ― sobretudo 
consumidores das classes C, D e E (21,5%) ― e outros 
10,2% comprarão calçados. Os locais preferidos 
para comemoração neste ano serão a própria casa 
do entrevistado (33,5%), seguido dos restaurantes 
(30,3%) e dos hotéis/motéis (10,9%).

PARTE DOS CASAIS PRETENDEM PASSAR O DIA 
DOS NAMORADOS USANDO ROUPAS OU PEÇAS 
ÍNTIMAS NOVAS
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A maioria dos entrevistados (58,3%) tem a percepção 
de que os produtos estão mais caros neste ano. 
Outros 38,1% acreditam que os presentes mantiveram 
a mesma faixa de preço e somente 3,6% acham que os 
produtos estão mais baratos do que em 2017. Dessa 
forma, numa tentativa de economizar, sete em cada 
dez consumidores (73,6%) pretendem fazer pesquisa 
de preço. Na contramão, 23,1% não pretendem ― 
especialmente os homens (27,5%) ― sendo que 11,9% 
comprarão nos locais de costume e 9,1% gostam de 
comprar o que agrada, sem se importarem com o 
preço.

Sendo assim, entre os que devem pesquisar preços, 
75,8% pretendem pesquisar em sites da internet, 
62,1% em lojas de shopping, 36,1% em lojas de 
rua ― sobretudo consumidores das classes C, D e E 
(40,0%) ― e 29,7% em aplicativos de oferta. Entre os 
que pretendem pesquisar preços na internet, sites 
de busca como Google, Yahoo e Bing serão os mais 
utilizados (72,7%), seguido dos sites de comparação de 
preços (51,4%) e de sites varejistas (41,5%).

MAIORIA TEM A PERCEPÇÃO DE QUE OS PRODUTOS 
ESTÃO MAIS CAROS NESTE ANO. 74% DEVEM FAZER 
PESQUISA DE PREÇOS

10



O estudo também revela a capacidade criativa que 
alguns entrevistados têm para presentear e, ao mesmo 
tempo, tentar economizar no Dia dos Namorados. 
Dessa forma, 49,2% revelam que fariam um jantar 

romântico para o parceiro, 32,2% um café da manhã 
e 24,1% organizariam um passeio ao ar livre no 
parque, na praia ou nas montanhas ― principalmente 
consumidores entre 18 e 34 anos (33,3%).

Internet Lojas de 
shopping

Lojas 
de rua

Aplicativos 
de ofertas

Com 
conhecidos

Supermercados Jornais 
impressos

ONDE PRETENDE FAZER PESQUISA DE PREÇOS

76%

62%

36%
30%

9% 8%
2%
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2. CONTROLE FINANCEIRO NAS COMPRAS

O estudo buscou identificar a situação financeira e os 
padrões de compra dos consumidores para o Dia dos 
Namorados. Neste sentido, 28,4% revelam que têm 
costume de gastar mais do que podem no Dia dos 
Namorados, seja porque acham que o parceiro(a) 
merece (40,3%) ― principalmente as classes A e B 
(60,6%) ― ou porque gostam de agradar o parceiro(a), 
não importando o tamanho do gasto (39,1%) ― 
sobretudo consumidores das classes C, D e E (45,4%).

Parcela considerável dos consumidores também 
parece não priorizar o pagamento dos compromissos 
em atraso frente à vontade de demonstrar seu amor 
por meio da compra de um presente: quase três 
em cada dez (28,6%) revelam que irão às compras 
mesmo possuindo contas em atraso atualmente, 
especialmente respondentes das classes C, D e E 
(32,8%). Além disso, 8,0% deixarão de pagar alguma 
conta para comprar o presente da pessoa amada. Entre 
os consumidores que estão com contas em atraso, 
71,9% também estão com seus CPFs negativados 

em serviços de proteção ao crédito, principalmente 
respondentes das classes C, D e E (75,5%). 

Os dados revelam que entre os consumidores que 
compraram presentes para o Dia dos Namorados do ano 
passado (62,6%), 8,9% estão negativados por compras 
feitas na ocasião. Desta forma, o SPC Brasil e a CNDL 
alertam o consumidor para um consumo responsável e 
lembram: para os que têm contas com pagamento em 
atraso ou estão negativados, existem outras formas de 
demonstrar e retribuir afeto, que não sejam somente 
por meio da troca de bens materiais. Nesta hora, é 
preciso autocontrole e disciplina para conter os gastos 
e usar a criatividade para surpreender a pessoa amada. 
Neste sentido, 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.

TRÊS EM CADA DEZ ENTREVISTADOS QUE IRÃO 
ÀS COMPRAS TEM ALGUMA CONTA EM ATRASO
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CONCLUSÕES

INTENÇÃO DE COMPRA DIA DOS NAMORADOS 2018 

 » 61,8% pretendem comprar presente(s) no Dia dos Namorados 2018;

 » Os principais motivos para comprar presente(s) são: o costume de presentear as pessoas que gosta (51,8%) e por 
considerar que esse é um gesto importante (41,8%);

 » Entre os que não vão comprar presente(s), os principais motivos são: não ter namorado(a) ou cônjuge (52,7%), 
priorizar o pagamento de dívidas (14,4%) e não ter o costume de comemorar a data (13,0%);

 » 66,4% dos que vão presentear também esperam ganhar presente(s) no Dia dos Namorados;

 » Os principais presentados(as) serão os esposos(as) (63,9%) e os namorados(as) (29,8%);

 » Os consumidores pretendem comprar, em média, 1,29 presentes, e gastar R$166,87;

 » Os principais meios de pagamento são: dinheiro (39,5%), cartão de crédito parcelado (23,2%) e cartão de débito 
(18,2%). Entre os que pretendem parcelar, a média é de 3,51 parcelas;

 » 73,6% pretendem fazer pesquisa de preço, principalmente na internet (75,8%), em lojas de shopping (62,1%) e 
em lojas de rua (36,1%);

 » 58,3% consideram que os preços estão mais caros este ano frente a 2017, enquanto 38,1% que estão na mesma 
faixa de preço;

 » Os produtos mais visados para compra são: roupas (41,2%), perfumes (34,2%) e calçados (22,4%);
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 » Entre os produtos que os consumidores mais querem/gostariam de ganhar estão: roupas (31,1%), calçados 
(23,3%) e perfumes, cosméticos e maquiagem (23,2%);

 » Os locais mais visados para a compra são Shopping Center (36,1%), internet/lojas virtuais (18,4%) e Shopping 
popular (8,9%);

 » Os fatores que mais exercem influência na hora de escolher o local de compra do presente são: o preço (50,2%), 
promoções e descontos (43,4%) e qualidade dos produtos (43,1%);

 » Para comprar os presentes, 30,1% levam em consideração a qualidade do presente, 21,5% o perfil do presentado(a) 
e 19,4% o desejo do presentado(a).

 » 51,7% pretendem comprar o presente do Dia dos Namorados na primeira semana de junho, 17,0% no mês de 
maio e 14,4% somente nas vésperas do Dia dos Namorados.

 » Os principais locais de comemoração são em casa (33,5%), restaurantes (30,3%) e hotel/motel (10,9%);

 » Os principais produtos gastos consigo mesmo para se preparar para o Dia dos Namorados são: roupas (28,1%), 
lingeries/peças íntimas (21,1%) e perfumes, cosméticos e maquiagem (18,2%).

CONTROLE FINANCEIRO NAS COMPRAS

 » 28,4% consideram que costumam gastar mais do que podem na compra de presentes para o parceiro(a) na data;

 » Os principais motivos para gastar mais do que podem são considerar que o parceiro(a) merece (40,3%) e a 
vontade de agradar, não se importando se vão gastar a mais por isso (39,1%);

 » 8,0% vão deixar de pagar alguma conta para comprar presente(s) no Dia dos Namorados;

 » 28,6% possuem contas em atraso atualmente, sendo que 71,9% destes também estão com o nome sujo;

 » Entre os que compraram presentes no ano passado, 8,9% ficaram com o nome sujo devido às compras feitas no 
Dia dos Namorados em 2017.
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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 dos 

Namorados.

Pesquisa realizada via 
web e pós-ponderada 

por sexo, idade, 
estado, renda e 
escolaridade. 

932 casos em um primeiro 
levantamento para identificar 

o percentual de pessoas 
com intenção de comprar 

presentes no Dia dos 
Namorados. Em seguida, 

continuaram a responder o 
questionário 602 casos, que 

tinham a intenção de comprar 
presente para esta data. 

Resultando, respectivamente, 
uma margem de erro no geral 
de 3,2 p.p e 3,9 p.p para um 

intervalo de confiança a 95%.

 03 a 16 de maio 
de 2018.
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