
INTENÇÃO DE COMPRAS PARA 
O DIA DOS NAMORADOS 2019

JUNHO 2019



INTENÇÃO DE COMPRA 
DIA DOS NAMORADOS 2019

Dos que irão realizar 
compras este ano 
possuem contas com 
pagamento em atraso, 
e destes 69% estão 
como nome sujo

33% 

Local de compra:

Shopping Centers 32%
Internet 18%

Lojas de rua 11%

Local de comemoração:

37% Em casa

27% Restaurante

Mais presenteados:

59% Esposos(as)

35% Namorados(as)

Gastos em 
relação a 2018: 

34% Pretendem gastar 
a mesma quantia

28% Vão gastar mais

17% Vão gastar menos

Produtos preferidos 
para presentear:

23% 
Calçados

33% 
Perfumes

45% 
Roupas

Formas de 
pagamento:

38% Dinheiro

21% Cartão de crédito 
parcelado

19% Cartão de débito

É o número médio 
de presentes

1,4

A média de gasto com 
presentes será de

R$ 127

Pretendem fazer 
pesquisa de preços 

para economizar

76%
Pretendem comprar presentes

63% 

R$12,53 BILHÕES

Estima-se que 
98,7 milhões de brasileiros 

devam realizar compras, 
movimentando cerca de

no comércio
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Em uma sociedade fortemente influenciada 
pelas relações de consumo, com o marketing e a 
propaganda produzindo estímulos continuamente a 
fim de incentivar a venda de bens e serviços, as datas 
comemorativas são uma ótima oportunidade para os 
varejistas aumentarem seu faturamento. 

O Dia dos Namorados, nesse contexto, é uma das 
ocasiões mais importantes do ano para o comércio, 
pois muitos casais gostam de estar juntos e expressar 
seu afeto por meio da troca de presentes. Cinemas, 
bares, teatros e restaurantes ficam mais cheios; cresce 
a procura pelos chocolates e pelas flores; intensifica-se 
o movimento em hotéis e motéis e as lojas se preparam 
para receber clientes interessados em agradar e 
proporcionar bons momentos à pessoa amada. 

Entre os brasileiros, um levantamento feito pelo SPC 
Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) comprova a força desta data: seis em 
cada dez consumidores devem presentear no Dia 

dos Namorados. Além disso, é interessante constatar 
a alta expectativa das pessoas em relação àquilo que 
poderão ganhar: entre os que vão presentear, sete em 
cada dez também esperam receber um presente. A 
grande maioria pretende pesquisar para encontrar as 
melhores oportunidades de compra. 

O estudo mapeia a intenção de compra para o Dia dos 
Namorados em 2019, tendo em vista aspectos como o 
percentual de pessoas que pretendem ir às compras, 
os produtos adquiridos e pessoas presenteadas, as 
formas de pagamento e o ticket médio, os locais de 
aquisição e de comemoração, bem como os fatores que 
influenciam as escolhas, uso dos recursos financeiros 
e as consequências no orçamento pós-evento. Foram 
ouvidos 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. 

99 MILHÕES DEVEM IR ÀS COMPRAS PARA 
PRESENTEAR NO DIA DOS NAMORADOS
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INTENÇÃO DE 
COMPRA DIA DOS 
NAMORADOS 2019
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TICKET MÉDIO SERÁ DE R$ 127. MOVIMENTO NO 
COMÉRCIO PODE CHEGAR A R$ 12,53 BILHÕES

O dia 12 de junho estimula o imaginário e exerce 
enorme apelo emocional junto ao consumidor. Em 
datas como essas, presentear é visto como um legítimo 
gesto de afeto, um sinal de que a pessoa é importante 
na vida do outro. Ao mesmo tempo, é também uma 
maneira de atender às normas sociais, onde a troca 
de presentes é vista como uma forma de reafirmar 
sentimentos. 

Em 2019, a pesquisa revela que 63,1% dos entrevistados 
pretendem presentear alguém, sobretudo os homens 
(70,2%). Com isso, o SPC Brasil e a Confederação 
Nacional de Dirigentes lojistas (CNDL) estimam 
que 98,7 milhões de pessoas devam ir às compras, 
com potencial de movimentar R$ 12,53 bilhões no 
comércio.

Dentre os que não vão presentear, a principal 
justificativa é o fato de estarem solteiros (as) no 

momento (57,8%), enquanto 10,7% têm outras 
prioridades de compra, 8,5% não gostam/não têm o 
costume de presentear (aumentando para 16,2% entre 
os homens) e 7,1% não têm dinheiro. 

Pouco mais da metade da amostra comprou presentes 
no ano passado (56,6%, aumentando para 62,4% entre 
os homens e 68,8% na Classe A/B), enquanto 38,9% 
não compraram (com aumento de 6,1 p.p em relação a 
2018, chegando a 41,4% na Classe C/D/E).

O simbolismo em torno desta data comemorativa 
ajuda a explicar, em parte, a decisão de presentear: 
a sondagem indica que 46,8% daqueles que farão 
compras neste Dia dos Namorados consideram 
presentear um gesto importante, ao passo em que 
46,3% têm o costume de presentear as pessoas que 
gostam e 1,5% o fazem para cumprir uma obrigação 
social. 
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Vou comprar um presente melhor 69%

Melhoria de salário/renda mensal 37%

Porque os produtos estão mais caros 25%

Consegui pagamento facilitado, 
dividido em várias parcelas 22%

Vou comprar mais presentes 15%

O momento da economia brasileira 
é favorável 12%

Outros 4%

POR QUE PRETENDE 
GASTAR MAIS COM 
PRESENTES ESTE ANO

Para economizar 33%

Situação financeira difícil/ 
orçamento apertado 32%

Estou desempregado(a) 22%

Tenho outras prioridades de compra 
(casa, carro, etc) 12%

Não consegui juntar/economizar 
a quantia necessária 10%

O presente que pretendo comprar é mais 
barato do que o presente do ano passado 9%

Inflação/economia instável 8%

Tive redução salarial/da renda mensal 8%

Preciso pagar dívidas em atraso 7%

Irei comprar menos presentes este ano 1%

POR QUE PRETENDE 
GASTAR MENOS COM 
PRESENTES ESTE ANO

Os mais lembrados na ocasião serão os cônjuges 
(58,7%, aumentando para 73,6% na Classe A/B), 
namorados/namoradas (35,4%, aumentando para 
49,6% entre os mais jovens e 39,5% na Classe C/D/E) e 
noivos/noivas (2,5%). 

No que diz respeito ao orçamento reservado para 
essa ocasião, a amostra está dividida: um terço 
pretende gastar este ano o mesmo valor que no ano 
passado (33,6%), enquanto 28,0% querem gastar 
mais (aumentando para 34,4% entre os homens e 
40,2% na faixa etária de 35 a 49 anos) e 17,5% menos 
(aumentando para 25,8% entre as mulheres, 26,4% 
entre os mais jovens e 21,0% na Classe C/D/E).

Para os consumidores que vão ampliar os gastos, 68,8% 
argumentam sobre o desejo de comprar um presente 
melhor (com aumento de 28,9 p. p. em relação a 2018), 
enquanto 37,5% tiveram um aumento de salário/
renda e 25,4% justificam dizendo que os presentes 
estão mais caros.

Os que vão diminuir as despesas, por sua vez, explicam 
que querem economizar (32,9%), além da situação 
financeira difícil/orçamento apertado (31,6%), 
estarem desempregados (22,4%, com aumento de 14,0 
p.p. em relação a 2018) e terem outras prioridades de 
compra – casa, carro etc. (12,3%). 

* Somente para quem pretende gastar mais este ano do que em 
relação ao ano passado

* Somente para quem pretende gastar menos este ano do que em 
relação ao ano passado
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Considerando a quantidade de itens a serem 
adquiridos, observa-se que 34,5% pretendem comprar 
a mesma quantia em relação ao ano passado, 
enquanto 17,8% querem comprar mais e 19,1% 
querem comprar menos. Seis em cada dez garantem 
que comprarão um único presente (62,9%, com queda 
de 7,8 p. p. em relação a 2018), enquanto 27,2% 
pretendem comprar dois presentes (com aumento 

de 7,9 p. p. em relação a 2018); a média será de 1,4 
presentes por consumidor. 

Os consumidores que vão presentear este ano 
pretendem gastar, em média, R$ 126,98 (aumentando 
para R$ 140,74 entre os homens e R$ 151,80 na Classe 
A/B) – o que significa uma significativa diminuição de 
R$39,89 em relação ao ticket médio do ano passado.

“O país ainda vive os efeitos de um intenso ciclo 
recessivo na economia, com altos níveis de desemprego 
e muitos brasileiros lidando com um orçamento 
apertado. Vale lembrar que o IPCA, medido pelo IBGE, 
foi de 4,94% no acumulado em doze meses até abril, o 
que representa um pico na inflação do país. Em abril 
de 2018, a alta do índice era de 2,76%. Isso significa 
que, ainda que a estimativa do mercado seja de uma 

inflação dentro da meta em 2019, o custo de vida 
para as famílias está aumentando, principalmente 
com relação a itens básicos, como saúde, transporte e 
alimentação. Então, muitas pessoas entendem que o 
momento é de frear os gastos, mesmo sendo uma data 
comemorativa importante” – destaca o presidente do 
SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior. 

HOUVE 
SIGNIFICATIVA 

QUEDA DE R$ 40 NO 
TICKET MÉDIO EM 
RELAÇÃO AO ANO 

PASSADO
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ITENS MAIS PROCURADOS PARA PRESENTEAR SÃO 
TAMBÉM OS MAIS DESEJADOS: ROUPAS, PERFUMES 
E COSMÉTICOS

Ainda que a despesa possa vir a pesar no bolso, 
a maioria dos entrevistados não está disposta a 
assumir compromissos financeiros futuros: 59,9% 
pretendem pagar a compra do Dia dos Namorados à 
vista (aumentando para 65,5% na Classe C/D/E), com 
destaque para o dinheiro (38,1%, aumentando para 
45,8% entre as mulheres e 44,0% na Classe C/D/E) e 
o cartão de débito (19,0%, aumentando para 23,1% 
entre os homens). 

Outros 39,1% preferem pagar no crédito (aumentando 
para 43,8% entre os homens e 59,2% na Classe A/B), 
principalmente no cartão de crédito parcelado (20,8%) 
e no cartão de crédito com parcela única (16,1%, 
aumentando para 25,5% entre os mais velhos e 31,5% 
na Classe A/B).

Para aqueles que têm intenção de parcelar as compras, 
25,4% pretendem pagar em três vezes e 23,4% em duas 
vezes. Em média, os consumidores pretendem efetuar 
quatro parcelas, o que significa que essas pessoas 
ainda estarão pagando pelos presentes até o mês de 
setembro. 

Os produtos com maior percentual de intenção de 
compras são roupas (44,9%, aumentando par a 
52,9% entre as mulheres), perfumes, cosméticos e 
maquiagem (33,5%), calçados (23,3%), bombons e 
chocolates (17,3%, aumentando para 24,6% entre os 
mais jovens) e acessórios (16,9%, aumentando para 
21,0% os homens e 25,9% entre os mais jovens).
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PRODUTO(S) QUE PRETENDE COMPRAR 
PARA PRESENTEAR NO DIA DOS NAMORADOS

45%

17%

7%

4%

23%

12%

7%

3%

2%

3%

33%

14%

7%

3%

3%

17%

9%

6%

3%

1%

7%

Roupas

Perfumes, cosméticos, maquiagem

Calçados

Bombons/chocolates

Acessórios (bijuterias, cintos, óculos, relógios, etc.)

Jantar

Flores

Celular/smartphone

Joias/semijóias

Ida ao motel/hotel

Bebidas (vinhos, espumantes e etc.)

Livros

Vale presente

Jogos, videogames

Eletrônicos (aparelho TV, DVD, de som, 
Mp3/Mp4, computador, etc.)

Viagem

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

Tratamento estético

Dinheiro

Outros

Não sei/Não decidi ainda
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É alta a expectativa dos namorados/namoradas em 
relação ao que vão receber no dia 12 de junho: 69,9% 
acreditam que ganharão um presente, enquanto 22,8% 
não sabem dizer e 7,4% pensam que não receberão 
nada. 

A pesquisa indica que há correspondência entre os 
casais quando se trata de escolher o presente, uma 

vez que os três itens mais procurados são, também, 
os primeiros na lista dos mais desejados: roupas 
(34,9%), perfumes, cosméticos e maquiagem (21,3%) 
e calçados (21,0%), seguidos do celular/smartphone 
(11,3%), da ida ao motel/hotel (10,8%), bombons/
chocolates (10,7%) e livros (10,4%).

A preferência por determinado produto não chega a 
ser um problema para a maioria dos consumidores, 
pois 72,1% admitem que não costumam escolher os 
presentes que querem ganhar no Dia dos Namorados 
(aumentando para 78,2% entre os homens), sobretudo 
por gostar da surpresa (45,8%) ou por que o parceiro(a) 
gosta de escolher (25,3%, aumentando para 33,6% 
entre os homens). 

Por outro lado, 28,5% afirmam escolher eles mesmos o 
presente que vão ganhar (com aumento de 7,0 p.p em 
relação a 2018, chegando a 35,2% entre as mulheres), 
principalmente por que assim pedem algo que querem 
ganhar (19,6%, aumentando para 28,6% entre as 
mulheres) ou por que o (a) namorado (a), cônjuge, 
noivo (a) nunca acerta no presente (6,9%).
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PARA MAIS DA METADE, PRESENTES ESTÃO MAIS 
CAROS ESTE ANO; 76% FARÃO PESQUISA DE PREÇOS

Praticamente seis em cada dez entrevistados que vão 
presentear alguém julgam que os presentes estão mais 
caros este ano na comparação com o ano passado 
(56,4%), enquanto 38,3% pensam estar na mesma faixa 
de preço e apenas 5,3% acreditam que vão encontrar 
preços mais baratos.

Com a maior parte dos entrevistados esperando 
encontrar produtos mais caros este ano, não 
surpreende que a grande maioria tenha a intenção 
de fazer pesquisa de preços (76,4%, aumentando 
para 83,2% na Classe C/D/E). Somente 15,2% não 
pretendem pesquisar (com queda de 7,9 p. p. em 
relação a 2018, embora aumente para 26,9% entre os 
mais velhos e 30,4% na Classe A/B), sendo que, nesse 
caso, a preferência é por comprar no local onde já têm 
costume (7,1%, aumentando para 14,7% na Classe 
A/B) e gostar de comprar produtos que os agradam, 
independente da pesquisa (6,8%, aumentando para 
14,8% na Classe A/B).

Dentre os que farão a pesquisa de preços, os locais 
mais mencionados são os sites (68,6%, aumentando 
para 85,5% na Classe A/B), as lojas de shopping 
(48,1%, aumentando para 60,3% entre os mais jovens) 
e as lojas de rua (42,7%, aumentando para 46,3% na 
Classe C/D/E). Os endereços virtuais preferidos para a 
sondagem de preços são os sites de busca (67,1%), os 
sites de comparação de preços (50,8%, aumentando 
para 64,2% na Classe A/B), os sites de varejistas (30,1%) 
e os sites/aplicativos de ofertas (26,2%, aumentando 
para 36,9% entre os mais jovens). 

Pouco mais da metade garante que fará a compra na 
primeira semana de junho (52,1%), ao passo em que 
15,7% deixarão para a véspera do Dia dos Namorados 
e 14,5% irão às compras ainda no mês de maio 
(aumentando para 18,9% entre as mulheres). 
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SHOPPING-CENTERS, LOJAS ONLINE E DE RUA 
LIDERAM PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR ENTRE 
OS LOCAIS DE COMPRA

O consumidor que for às compras neste Dia dos 
Namorados estará em busca da melhor combinação 
entre qualidade e custo: não abrirá mão de algo que 
considere realmente apropriado para agradar à pessoa 
amada, ao mesmo tempo em que levará em conta o 
valor envolvido para determinar o local de compra. A 
pesquisa revela ainda que os gastos costumam ir além 
do presente, pois muitas pessoas também investem 
em itens pessoais que usarão no dia 12 de junho. 

O fator primordial para determinar o presente 
será a qualidade (23,0%, com queda de 7,1 p.p. em 
relação a 2018), seguida do perfil do (a) presenteado/
presenteada (19,5%), do desejo do presenteado/
presenteada (16,2%) e do impacto/impressão que o 
presente passa (12,1%). 

Já os critérios mais importantes na hora de escolher 
o estabelecimento em que a compra será feita são o 
preço (54,8%), a qualidade dos produtos (47,6%), as 
promoções e descontos (41,1%, aumentando para 
48,0% entre as mulheres e 44,3% na Classe C/D/E), 
a diversidade de produtos (30,0%, aumentando 
para 44,0% entre os mais velhos) e a disponibilidade 
imediata dos produtos (22,9%).

Os locais de compra mais mencionados, por sua 
vez, são os shopping-centers – exceto lojas de 
departamento (32,0%, aumentando para 36,8% entre 
os homens), a internet/lojas virtuais (18,3%), as lojas 
de rua/bairro (11,2%), as lojas de departamento 
(10,8%) e os shopping populares (9,3%, aumentando 
para 11,4% na Classe C/D/E). 
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Tendo em vista o local onde será comemorado o Dia 
dos Namorados, os consumidores se dividem entre 
a própria casa (37,5%) e o restaurante/jantar fora 
(27,0%), com proporções menores optando pelo 
hotel/motel (10,7%), a casa do namorado (a) noivo (a) 

(7,4%) e o cinema/teatro (4,2%). Vale destacar ainda 
que 100% dos namorados/cônjuges declaram que vão 
comemorar a data, de alguma forma.

32%

9%

1%

11%

2%

7%

18%

3%

3%

11%

2%

Shopping Center (exceto loja de departamento)

Internet/lojas virtuais

Lojas de rua/bairro (exceto loja de departamento)

Lojas de departamento

Shopping popular

Galeria comercial

Feiras de rua/camelódromos

Catálogo de revendedores

Supermercados/hipermercados

Outros

Não sei/Não decidi ainda

ONDE PRETENDE COMPRAR A MAIORIA DO(S) PRESENTE(S)
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Além disso, a pesquisa revela que os gastos neste dia 
poderão envolver mais que a compra do presente, pois 
62,6% pretende adquirir produtos ou serviços como 
forma de preparação para comemorarem, sendo 
que os mais mencionados são as roupas (29,6%), 
os perfumes/cosméticos/maquiagem (18,6%), a 
lingerie ou peça íntima (17,7%, aumentando para 
31,1% entre as mulheres e 20,3% na Classe C/D/E), os 

calçados (10,6%) e os tratamentos estéticos – salão 
de beleza/barbearia, manicure, depilação, etc. (9,5%, 
aumentando para 15,1% entre as mulheres e 15,9% 
entre os mais jovens). Apenas 19,6% não farão compras 
de itens a fim de se preparar para a comemoração do 
dia dos namorados, enquanto 17,8% ainda não se 
decidiram. 

30%

9%

18%

18%

3%

19%

5%

11%

20%

Roupas

Perfumes, cosméticos, maquiagem

Lingeries/peças íntimas

Calçados

Tratamento estético (salão de beleza/barbearia, 
manicure, depilação, etc.)

Acessórios (bijuterias, cintos, óculos, relógios, etc.)

Joias/semijóias

Não farei compras de itens para me preparar 
para a comemoração do dia dos namorados

Não sei/Não decidi ainda

PRETENDE COMPRAR ALGUM PRODUTO OU SERVIÇO PARA SI MESMO PARA 
SE PREPARAR PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS NAMORADOS
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CONTROLE 
FINANCEIRO
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TRÊS EM CADA DEZ IRÃO ÀS COMPRAS MESMO COM 
CONTAS EM ATRASO

Tradicionalmente, uma ou duas semanas antes do Dia 
dos Namorados, multiplicam-se as imagens de casais 
sorrindo e se abraçando, sempre acompanhadas de 
itens para compra; os cenários e as sugestões de 
presentes românticos tomam conta das lojas, das 
propagandas nas revistas e na TV, das redes sociais e da 
internet, de modo geral. Afeto e consumo se misturam 
e o simbolismo em torno do dia 12 de junho aumenta 
a pressão sobre o consumidor; com isso, o desejo de 
fazer feliz a quem se ama pode, alguma vezes, nublar o 
discernimento em relação às contas pessoais. 

A pesquisa mostra que 30,1% admitem que costumam 
gastar mais do que podem na compra de presentes para 
a data , sobretudo os mais jovens (40,5%), enquanto 
64,9% garantem não proceder desta forma. As 
justificativas para ultrapassar os limites do orçamento 
passam pelo desejo de agradar o parceiro/parceira, 
sem se importar em gastar mais do que deveriam 
(36,9%), por achar que ela/ele merece (33,6%), por 
gostar de agradar, sem se importar em fazer dívidas 
para isso (9,9%) e por gostar de impressionar (9,6%).

Ainda a esse respeito, 7,1% admitem que pretendem 
deixar de pagar alguma conta para comprar o 
presente do Dia dos Namorados, embora a grande 
maioria afirme que não fará isso (86,5%). Três em cada 
dez pessoas que irão às compras possuem contas em 
atraso atualmente (33,2%, chegando a 36,4% na Classe 
C/D/E), sendo que entre esses consumidores, 68,9% 
estão com o nome sujo. 

Embora o aspecto emocional seja um fator de peso 
para a decisão de comprar um presente no Dia dos 
Namorados, não vale à pena endividar-se ou fazer um 
esforço além da própria capacidade de pagamento para 
impressionar ou agradar o parceiro/parceira. Nessas 
horas, uma boa conversa, feita com antecedência, pode 
ajudar o casal a definir prioridades e acertar a melhor 
forma de ambos comemorarem. Outra dica importante 
é planejar os gastos e não sair de casa sem um objetivo 
estabelecido, a fim de evitar as compras impulsivas. 
Porém, se existem contas em atraso, o correto é pagá-
las primeiro, ao invés de fazer outra despesa que 
poderá gerar transtornos mais tarde. 
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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.

894 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 
605 casos, que tinham 
a intenção de comprar 

presente para esta 
data. Resultando, 

respectivamente, em 
margem de erro, no geral, 
de 3,3 p.p e 4,0 p.p para 

um intervalo de confiança 
a 95%.

13 a 17 de maio 
de 2018.
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