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INTENÇÃO DE COMPRAS
PÁSCOA 2019

72%

Pretendem
comprar presentes
e chocolates

Mais presenteados:

Estima-se que

113,2 milhões de
brasileiros devam realizar
compras para a ocasião

86%

78%

Pretendem fazer
pesquisa de preços

Pretendem pagar
as compras à vista,
seja em dinheiro
(66%), ou no cartão
de débito (28%)

6 é a média

de produtos comprados

Gasto médio:

R$ 196

PARTICIPAÇÃO AMIGO SECRETO

40% pretendem
participar de ‘amigo
chocolate’. A média é
de 2,7 participações

Gasto médio
por brincadeira:

R$ 46,80

59%

Filhos

42%

Cônjuge

41%

Mães

33%

Sobrinhos

Produtos comprados:
79%

Ovos de chocolate

71%

bombons e barras
de chocolate

Em relação aos gastos
do ano passado:
35%

Têm a intenção de
gastar o mesmo valor

32%

Irão gastar mais

25%

Irão gastar menos

Local de compra:
62%

Supermercados

45%

Lojas de grandes varejistas

40%

Lojas especializadas
em chocolates
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113 MILHÕES DE CONSUMIDORES DEVEM IR ÀS
COMPRAS NA PÁSCOA

Misto de costumes e tradições cristãs, judaicas e até

dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil, 113,2

mesmo pagãs, a Páscoa é uma das celebrações anuais

milhões de pessoas deverão ir às compras na páscoa

mais importantes do cristianismo; seus significados

de 2019. O estudo faz o mapeamento da intenção de

incluem a busca por esperança e renovação, simbolizada

compra dos consumidores para o período, observando

na ressureição de Cristo, que é lembrada sempre no

aspectos como os produtos adquiridos e as pessoas

encerramento da Semana Santa.

presenteadas, as formas de pagamento, o ticket médio

Outro tema importante nesta data é a fartura e
abundância, representada pela imagem dos ovos de

das compras, os locais preferidos para comprar e
comemorar.

chocolate e do coelho da Páscoa. No Oriente e no

Além disso, são investigados os fatores que influenciam

Ocidente, ovos decorados eram ofertados a amigos e

nas escolhas dos presentes e dos chocolates, o uso

entes queridos como forma de expressar o desejo de

dos recursos financeiros e suas consequências no

renascimento. A ideia dos presentes dados durante

orçamento pós-evento, bem como a intenção de

a Páscoa foi largamente assimilada com o passar do

participação e os gastos envolvidos na brincadeira

tempo, espalhando-se por diversos países e sendo

do “amigo-chocolate”. Foram ouvidos consumidores

apropriada pela indústria do chocolate com o objetivo

das 27 capitais brasileiras, homens e mulheres, com

de fomentar o consumo.

idade igual ou maior a 18 anos, de todas as classes

De acordo com pesquisa da Confederação Nacional

econômicas (excluindo analfabetos) e que pretendem
comprar presentes nesta Páscoa.
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INTENÇÃO DE
COMPRAS PARA
PÁSCOA 2019
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GASTO MÉDIO COM A PÁSCOA SERÁ DE R$ 195

No ano passado, em razão da Páscoa, foram produzidas

principal justificativa é o fato de estarem endividados

11 mil toneladas de ovos e produtos de chocolate

e terem de priorizar o pagamento de dívidas (22,6%),

no Brasil, com alta de 26% em relação ao volume do

ao passo em que 21,3% estão desempregados e 15,6%

ano anterior. Em 2019, a estimativa é de que o setor

não gostam/não têm o costume (com queda de 18,2

seja responsável por gerar mais de 18 mil empregos

p.p. em relação a 2018).

temporários1, considerando tanto as vagas nas fábricas
quanto nos pontos de venda – tudo para atender
à enorme demanda potencial dos consumidores
brasileiros: sete em cada dez entrevistados pretendem
fazer compras durante a Páscoa (72,4%) – sobretudo
as mulheres (76,4%) e os pertencentes à Classe A/B
(85,2%) – enquanto 12,4% não comprarão e 15,2%

Entre as razões apontadas por aqueles que irão às
compras em 2019 estão o gosto por chocolates, seja
pessoal ou das pessoas que vão presentear (44,5%,
aumentando para 50,2% entre as mulheres), enquanto
39,9% têm costume de presentear as pessoas que
gostam e 12,7% consideram este um gesto importante.

ainda não sabem. Com isso, estima-se que 113,2

Os mais lembrados serão os filhos/filhas (59,2%),

milhões de pessoas realizem gastos no período a

seguidos do cônjuge (42,3%, aumentando para 51,1%

fim de presentear e comemorar, mas esse número

entre os homens e 56,7% na Classe A/B), das mães

poderá ser ainda maior, já que uma parcela expressiva

(41,4%, aumentando para 45,8% entre as mulheres,

se mostra indecisa. No ano passado, a intenção de

64,8% entre os mais jovens e 45,1% na Classe C/D/E),

compras relatada era de 68,7%.

dos sobrinhos/sobrinhas (33,5%) e do próprio

Para aqueles que não pretendem ter despesas
relacionadas a presentes/chocolates este ano, a

entrevistado (27,4%, aumentando para 31,8% entre as
mulheres).

1 Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (ABICAB): http://www.abicab.org.br
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Os consumidores entrevistados pretendem gastar, em

Tendo em vista a quantidade de itens adquiridos,

média, R$ 195,52 com as compras da Páscoa em 2019

24,4% pretendem comprar de três a quatro produtos

(com aumento de R$ 60 em relação a 2018, chegando

e 22,0% de cinco a seis produtos (com aumento de 7,1

a R$ 212,39 entre os homens e R$ 236,56 na Classe

p.p. em relação a 2018), sendo que a média será de

A/B), sendo que a maior parte pretende investir até R$

praticamente seis itens por pessoa (5,7).

100,00 nos presentes (28,7%).

Praticamente oito em cada dez consumidores que farão

(22,8%) e o cartão de crédito em parcela única (19,6%,

gastos nesta Páscoa pretendem pagar suas compras à

aumentando para 25,3% entre os homens, 29,7% entre

vista (78,0%, aumentando para 87,2% entre os mais

os mais velhos e 37,0% na Classe A/B).

jovens e 80,6% na Classe C/D/E), com destaque para o
pagamento em dinheiro (66,5%), seguido do cartão de
débito (28,5%). Ao mesmo tempo, 43,2% pretendem
pagar a prazo (aumentando para 48,6% entre os
homens, 57,4% entre os mais velhos e 55,6% na Classe
A/B), com destaque para o cartão de crédito parcelado

No caso das compras a prazo, 40,3% optarão por três
parcelas, enquanto 22,9% preferem dividir em duas
vezes. Em média, serão feitas quase quatro parcelas
(3,7), o que significa que as compras realizadas em abril
ainda estarão sendo pagas em julho ou agosto deste
ano.
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OVOS DE PÁSCOA LIDERAM PREFERÊNCIA
DO CONSUMIDOR

Embora o simbolismo e o caráter religioso da Páscoa

pretendem comprar ovos de chocolate, enquanto

sejam o fator mais importante para muitas pessoas no

uma proporção semelhante tem intenção de adquirir

contexto da tradição Cristã, o costume de presentear

bombons/barras de chocolate (71,1%). Além disso,

tornou-se algo bastante comum. Os icônicos ovos

vale destacar que o mercado artesanal de ovos e

de chocolate, por exemplo, simbolizam a data e

outros produtos de chocolate também divide as

sempre ocupam lugar de destaque nas prateleiras

atenções do consumidor, ao oferecer atributos como

dos supermercados e na preferência do consumidor,

a personalização e até preços mais competitivos,

mas eles não estão sozinhos. Observa-se que outros

em comparação às marcas tradicionais. Ainda que

formatos e opções de fabricação têm participação

84,0% dos entrevistados pretendam adquirir itens

expressiva neste segmento.

industrializados, uma parte significativa menciona os

Assim, dentre os que vão gastar nesta Páscoa, 79,1%

caseiros/artesanais (48,3%, aumentando para 57,8%
entre os mais jovens).
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PRODUTOS QUE PRETENDE COMPRAR –
INDUSTRIALIZADOS X ARTESANAIS

CHOCOLATES
INDUSTRIALIZADOS

CHOCOLATES
ARTESANAIS

OUTROS
PRODUTOS

84%

48%

30%

61%

50%

33%

Ovos de chocolate
industrializados

Bombons/caixas
de bombons
industrializados

Barras de chocolate
industrializados

38%

25%

Ovos de páscoa
caseiros/artesanais

Bombons e barras
de chocolate
caseiros/artesanais

13%

13%

12%

Colomba pascal

Bebidas (vinhos,
espumantes,
whisky, etc.)

Brinquedos

Considerando apenas os produtos feitos pela indústria,

crianças. Considerando os que vão adquirir barras

a procura maior será mesmo pelos ovos de chocolate

de chocolate e bombons, 62,2% justificam dizendo

(60,6%), seguidos dos bombons/caixas de bombons

que o importante é celebrar, não importa a forma do

(50,4%) e das barras de chocolate (32,7%). Já entre os

chocolate (com aumento de 12,1 p.p. em relação a

itens artesanais, por sua vez, a preferência será pelos

2018), enquanto 30,6% alegam ser mais barato.

ovos de páscoa (38,3%), seguidos dos bombons e
barras de chocolate (25,3%, aumentando para 35,8%
entre os mais jovens). Destacam-se ainda as bebidas –
vinhos, espumantes, uísque etc (13,4%).

Quanto às razões para comprar chocolates caseiros,
34,2% dizem ser algo mais personalizado, do jeito que
querem (aumentando para 40,4% entre as mulheres),
ao passo em que 24,8% mencionam a melhor

Sete em cada dez dos que irão comprar ovos de chocolate

qualidade do chocolate (aumentando para 35,3%

industrializados, desejam comprar direcionados para

entre as mulheres) e 18,1% querem ajudar as pessoas

crianças e para adultos (69,8%), ao passo em que

que vendem.

20,6% somente para adultos e 18,4% somente para
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41% ACREDITAM QUE OS PREÇOS DOS PRODUTOS
ESTÃO MAIS CAROS ESTE ANO

A percepção em relação aos valores praticados no

querem gastar mais (com aumento de 16,6 p. p. em

comércio é variada, embora a minoria espere encontrar

relação a 2018, aumentando para 37,0% entre os

preços maiores: quatro em cada dez pessoas ouvidas

homens e 40,0% na Classe A/B), e 24,8% desejam gastar

acreditam que os preços dos produtos de Páscoa estão

menos (aumentando para 30,5% na Classe C/D/E).

mais caros este ano (40,7%), ao passo em que 38,4%
pensam estar na mesma faixa de preço (com aumento
de 7,5 p. p. em relação a 2018) e 8,6% julgam que os
itens estão mais baratos.

Os motivos para gastar mais que no ano passado
incluem a intenção de adquirir mais produtos (41,4%),
o fato de acharem que os itens estão mais caros (25,0%,
aumentando para 32,2% entre os homens e 39,2% na

42,8% pretendem adquirir a mesma quantidade

Classe A/B) e por acreditarem que os produtos estão

de produtos este ano em relação ao ano passado

com o preço muito bom e vale a pena aproveitar

(aumentando para 51,5% na Classe A/B) e a mesma

(19,2%, aumentando para 29,5% entre as mulheres).

proporção pretende comprar mais produtos (41,3%,
com alta de 9,9 p.p. em relação a 2018, chegando
a 52,4% entre os mais jovens). Outros 10,8% têm a
intenção de comprar menos produtos (aumentando
para 18,2% na faixa etária de 35 a 49 anos).

Em contrapartida, as motivações para gastar menos
que 2018 se devem à vontade de economizar (26,1%,
com queda 21,6 de p.p. em relação a 2018), à impressão
de que os preços subiram demais e a renda mensal
não acompanhou o aumento (19,5%, com queda

Considerando o volume de gastos, a amostra está

26,3 p.p. em relação a 2018) e ao fato de ter outros

dividida: 35,0% pretendem gastar o mesmo valor

compromissos financeiros a pagar (18,6%).

este ano em relação ao ano passado, enquanto 31,7%
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MAIORIA PRETENDE
ADQUIRIR OS
PRODUTOS NO
SUPERMERCADO

Os fatores que mais pesam no momento de decidir

supermercados (62,0%), seguidos das lojas de grandes

onde comprar são o preço (51,2%), a qualidade dos

varejistas (44,7%), das lojas especializadas em

produtos (48,2%), as promoções e descontos (41,6%),

chocolates (40,2%, aumentando para 53,5% na Classe

a diversidade de itens (29,0%) e a marca (19,9%,

A/B), das pessoas que fazem ovos de chocolate em

aumentando para 31,0% na Classe A/B). Os locais

casa (24,1%) e das lojas de doces e artigos de festas

mais mencionados para as compras de Páscoa são os

(16,6%).

LOCAIS QUE PRETENDE FAZER AS COMPRAS DE CHOCOLATE PARA A PÁSCOA:
62%

Supermercados

45%

Lojas de grandes varejistas (Lojas Americanas, Submarino)
Lojas especializadas em chocolates
(Cacau Show, Kopenhagen, Brasil Cacau, etc.)

40%
24%

Pessoas que fazem os ovos e chocolates em casa

17%

Lojas de doces e artigos de festas

Ambulantes/camelôs

2%

Outro

1%

Não sei/não decidi ainda

3%
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86% FARÃO PESQUISA DE PREÇOS
O consumidor sabe que no caso dos produtos

ir às compras (chegando a 14,7% na Classe A/B) –

relacionados à Páscoa a variação de preços nas lojas

principalmente por falta de tempo/preferem comprar

pode ser considerável e está disposto a buscar as

nos locais que têm costume (5,1%). Os locais mais

melhores oportunidades: 85,6% farão pesquisa de

mencionados para as pesquisas de preços são os

preços antes das compras, sendo que 54,3% buscarão

supermercados (73,4%), os sites (48,0%), as lojas de

informações sobre todos os tipos de chocolate e 23,5%

shopping (40,4%), as lojas de rua (28,6%, aumentando

somente sobre os ovos de páscoa.

para 33,2% entre as mulheres) e os aplicativos de

Por outro lado, 8,9% não farão pesquisas antes de

ONDE COSTUMA
REALIZAR PESQUISA
DE PREÇOS:

ofertas (25,2%).

73%

Supermercados

48%

Sites na internet

40%

Lojas de shopping

29%

Lojas de rua

25%

Aplicativos de ofertas

Jornais impressos

14%

Com conhecidos

13%

Outros

1%

Cinco em cada dez farão suas compras na semana antes

comemorações, 50,6% vão passar o domingo de Páscoa

da páscoa (48,9%), enquanto 35,9% farão as aquisições

em casa, 20,1% na casa dos pais (com aumento de 7,1

até a 2º semana de abril. Além desses, 11,1% ainda

p. p. em relação a 2018, chegando a 29,9% entre os

não se decidiram (aumentando para 13,9% entre as

mais jovens e 23,0% na Classe C/D/E) e 11,6% optarão

mulheres).

pela casa de outros parentes.

Finalmente, no que diz respeito ao local das
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PARTICIPAÇÃO
EM ‘AMIGO
CHOCOLATE’
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AUMENTA DE 30% PARA 40% A INTENÇÃO
NA PARTICIPAÇÃO DO AMIGO CHOCOLATE
Seja entre amigos, junto aos familiares ou mesmo

pessoas pretendem participar de ‘amigo chocolate’

entre os grupos de trabalho, a brincadeira do “amigo

(39,8%, com aumento de 10,2 p. p. em relação a 2018),

chocolate” pode ser uma boa opção para gastar menos

sendo que 21,5% querem participar porque gostam de

sem deixar de aproveitar o aspecto lúdico da Páscoa.

eventos sociais (aumentando para 30,4% entre os mais

Assim como no tradicional amigo secreto de fim de ano,

jovens) e 11,7% porque consideram uma boa forma

a ideia é determinar um valor máximo para o presente,

de presentear gastando menos. Entretanto, 41,7% não

de modo a tornar a participação viável para todos.

vão participar, sobretudo por não gostar de amigo

Este ano, a pesquisa mostra que quatro em cada dez

secreto (22,2%).

73,2% garantem que a brincadeira será feita com

por sua vez, será de R$ 46,80, sendo que 37,5% vão

familiares (com aumento de 17,5 p.p. em relação a

gastar entre R$ 31 e R$ 60.

2018), 51,0% com amigos e 25,7% mencionam os
colegas de trabalho (com queda de 19,5 p. p. em relação
a 2018). Em média, os entrevistados intencionam
tomar parte de 3 brincadeiras (2,7, aumentando para
3,8 entre os mais velhos), sendo que a maior parte vai
participar de duas (30,2%). O gasto médio por pessoa,

GASTO MÉDIO
SERÁ DE R$ 47
13

CONTROLE
FINANCEIRO NAS
COMPRAS
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25% ADMITEM GASTAR MAIS DO QUE PODEM NA
PÁSCOA

Assim como acontece no Natal e em outras datas

faixa etária de 35 a 49 anos e 28,3% na Classe C/D/E).

comemorativas, a Páscoa é uma ocasião repleta de

Dentre esses, 57,6% estão com o nome sujo.

estímulos ao consumo. A decoração das lojas e a
propaganda na TV, as ações de marketing na internet
e em diversos outros meios fazem com que seja difícil
resistir aos apelos de compra.

“O primeiro passo para manter os gastos dentro do
orçamento é sair de casa com listas específicas, sabendo
exatamente o que se quer para evitar as compras
por impulso. Outra dica é recorrer ao segmento de

É preciso planejar os gastos para não desequilibrar

produtos caseiros e artesanais, que também têm

o orçamento, embora nem todos consigam: 25,2%

muita qualidade e podem sair mais em conta, basta

admitem gastar mais do que podem durante a

pesquisar. Agora, se a pessoa tem contas em atraso, o

Páscoa (com aumento de 10,8 p.p. em relação a 2018,

mais prudente é evitar despesas, gastando o mínimo

chegando a 27,8% na Classe C/D/E).

necessário. Neste caso uma boa ideia é confeccionar

A esse respeito, vale lembrar que 18,5% dos
entrevistados ficaram com o nome sujo pelas compras
feitas na Páscoa do ano passado (com aumento de
11,2 p.p. em relação a 2018), especialmente na Classe
C/D/E (21,7%), sendo que 9,7% ainda estão nessa
situação e 8,8% já limparam o nome.

os chocolates em casa” – argumenta a economista
chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. “Por mais que a
economia venha se recuperando de forma lenta e os
efeitos da recessão pela qual passamos ainda se façam
sentir, com o mercado de trabalho desaquecido e os
empresários pouco confiantes para voltar a investir,
muitos brasileiros mostram a intenção de comprar

6,7% acreditam que vão deixar de pagar alguma conta

chocolates para presentear alguém durante a Páscoa

para gastar na páscoa, e 25,5% dos consumidores que

deste ano. Portanto, a data comemorativa pode trazer

pretendem comprar chocolates e presentes possuem

algum impulso para o varejo neste primeiro semestre,

contas em atraso (com queda de 7,2 p. p. em relação a

que ainda contará com o Dia das Mães em maio”.

2018, chegando a 30,2% entre as mulheres, 33,4% na
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SUMÁRIO GERAL
INTENÇÃO DE COMPRAS PARA PÁSCOA 2019
»» 72,4% pretendem fazer compras durante a Páscoa. Estima-se que 113,2 milhões de pessoas realizem gastos no
período.
»» Entre as razões para ir às compras em 2019 estão o gosto por chocolates, seja pessoal ou das pessoas que
vão presentear (44,5%), o costume de presentear as pessoas que gostam (39,9%) e considerar este um gesto
importante (12,7%).
»» Os mais lembrados serão os filhos/filhas (59,2%), cônjuge (42,3%), mães (41,4%), sobrinhos (33,5%) e o próprio
entrevistado (27,4%).
»» Os entrevistados pretendem gastar, em média, R$ 195,52.
»» A média de produtos a serem comprados será de praticamente seis itens por pessoa (5,7 itens).
»» 79,1% pretendem comprar ovos de chocolate e 71,1% têm intenção de adquirir bombons/barras de chocolate.
»» 84,0% pretendem adquirir itens industrializados, e 48,3% mencionam os caseiros/artesanais.
»» 69,8% desejam comprar ovos direcionados para crianças e para adultos, 20,6% somente para adultos e 18,4%
somente para crianças.
»» 78,0% pretendem pagar suas compras à vista e 43,2% pretendem pagar a prazo. Em média, serão feitas quase
quatro parcelas (3,7).
»» 40,7% acreditam que os preços dos produtos de Páscoa estão mais caros este ano; 38,4% pensam estar na
mesma faixa de preço e 8,6% julgam que os itens estão mais baratos.
»» 35,0% pretendem gastar o mesmo valor este ano em relação ao ano passado, enquanto 31,7% querem gastar
mais e 24,8% desejam gastar menos.
»» Os motivos para gastar mais que no ano passado incluem a intenção de adquirir mais produtos (41,4%), o fato
de acharem que os itens estão mais caros (25,0%) e por acreditarem que os produtos estão com o preço muito
bom, vale a pena aproveitar (19,2%).
»» As razões para gastar menos que 2018 se devem à vontade de economizar (26,1%), à impressão de que os preços
subiram demais e a renda mensal não acompanhou o aumento (19,5%) e ao fato de ter outros compromissos
financeiros a pagar (18,6%).
»» Os fatores que mais pesam no momento de decidir onde comprar são o preço (51,2%), a qualidade dos produtos
(48,2%), as promoções e descontos (41,6%), a diversidade de itens (29,0%) e a marca (19,9%).
»» Os locais mais mencionados para as compras são os supermercados (62,0%), lojas de grandes varejistas (44,7%),
lojas especializadas em chocolates (40,2%) e das pessoas que fazem ovos de chocolate em casa (24,1%).
»» 85,6% farão pesquisa de preços antes das compras.
»» Os locais mais mencionados para as pesquisas de preços são os supermercados (73,4%), os sites (48,0%) e as
lojas de shopping (40,4%).
»» 50,6% vão passar o domingo de Páscoa em casa, 20,1% na casa dos pais e 11,6% optarão pela casa de outros
parentes.
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PARTICIPAÇÃO EM ‘AMIGO CHOCOLATE’
»» 39,8% pretendem participar de ‘amigo chocolate’.
»» 73,2% garantem que a brincadeira será feita com familiares, 51,0% com amigos e 25,7% mencionam os colegas
de trabalho.
»» Em média, os entrevistados intencionam tomar parte de 3 brincadeiras (2,7).
»» O gasto médio por pessoa será de R$ 46,80.

CONTROLE FINANCEIRO NAS COMPRAS
»» 25,2% admitem gastar mais do que podem durante a Páscoa.
»» 18,5% ficaram com o nome sujo pelas compras feitas na Páscoa do ano passado, sendo que 9,7% ainda estão
nessa situação.
»» 6,7% acreditam que vão deixar de pagar alguma conta para gastar na Páscoa.
»» 25,5% dos que pretendem comprar chocolates e presentes possuem contas em atraso. Dentre esses, 57,6% estão
com o nome sujo.

17

METODOLOGIA
TAMANHO AMOSTRAL

DATA DE COLETA

DA PESQUISA

DOS DADOS

Pesquisa realizada

800 casos em um

11 a 19 de março

capitais brasileiras,

pela web e pós-

primeiro levantamento

de 2019.

homens e mulheres,

ponderada por sexo,

para identificar o

com idade igual ou

idade, estado, renda e

percentual de pessoas

maior a 18 anos,

escolaridade.

com intenção de

PÚBLICO-ALVO

MÉTODO DE COLETA

Consumidores das 27

de todas as classes

gastar na Páscoa. Em

econômicas (excluindo

seguida, continuaram

analfabetos) e que

a responder o

pretendem comprar

questionário 601 casos,

presentes para a

somente com os que

Páscoa deste ano.

tinham a intenção de
compra. Resultando,
respectivamente,
margem de erro no
geral de 3,5 p. p. e 4,0
p. p. para um intervalo
de confiança a 95%.
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