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s o n d a g e m  d e  o p i n i ã o

Dia dos Namorados 2015

A presente Sondagem tem por foco de-
tectar as intenções de compras e disposição 
de gastos por parte dos consumidores para 
o Dia dos Namorados. Essa investigação foi 
realizada pela Ceplan Multiconsultoria, ob-
jeto de convênio firmado entre o Instituto 

Fecomércio-PE e o Sebrae-PE, tendo por base 
pesquisa de campo levada a efeito nos municípios 
de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes (na 
Região Metropolitana do Recife), em Caruaru 
e Petrolina.

A Sondagem foi realizada por meio de pes-
quisa direta, com aplicação de questionários 
junto a consumidores residentes nos municí-
pios pesquisados (1.240 entrevistas). Os mu-
nicípios pesquisados na Sondagem compre-
endem 36,1% da população estimada para o 
estado de Pernambuco em 2014 (IBGE, Diretoria 
de Pesquisas, Coordenação de População e 

Indicadores Sociais); e respondem por quase 
2/3 do PIB estadual. Ressalte-se que os muni-
cípios pesquisados figuram entre os mais repre-
sentativos em relação ao PIB do estado: Recife 
(1°), Jaboatão dos Guararapes (3°), Caruaru (5°), 
Petrolina (6º) e Olinda (7°). Esses números res-
saltam a importância dos municípios pesquisa-
dos em relação ao varejo pernambucano

apresentação

1.   aspeCtos MetoDoLÓGICos
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2.   resULtaDo Da sonDaGeM JUnto aos ConsUMIDores

Pouco menos de dois terços dos consumi-
dores (64,5%) foram entrevistados nas áreas de 
concentração de Comércio Tradicional, 28,5% 
foram pesquisados nos Shopping Centers e 
7,0% foram abordados nos Centros de Compras.

O gênero feminino representa 57,9% das 
pessoas consultadas, enquanto os homens equi-
valem a 42,1% da amostra. Petrolina foi onde 
ocorreu a maior proporção de mulheres entre-
vistadas (65,2%) ao passo que a mais baixa se 
deu na RMR (54,3%). 

As duas faixas etárias mais jovens (‘18 a 24 
anos’ e ‘25 a 29 anos’) abrangem a maioria dos 
entrevistados (48,1%) enquanto na faixa etária 
de ‘30 a 59 anos’ foram entrevistadas 27,9%.

No que diz respeito à escolaridade, 41,7% 
dos consumidores têm o ensino médio comple-
to, 13,7% concluíram o ensino superior e 7,7% 
terminaram o ensino técnico.

Quanto ao nível de rendimento, 11,0% dos 
entrevistados que declararam sua renda perce-
bem até 1 salário mínimo (Classe E), pouco mais 
da metade (53,5%) auferem renda de mais de 1 
a 3 salários mínimos (Classe D), 25,4% possuem 
rendimentos de mais de 3 a 5 salários mínimos 
(Classe C) e 10,1% têm renda de mais de 5 salá-
rios mínimos (Classes B e A).

Parcela de consumidores com pretensão de 
comemorar o dia dos namorados em 2015 cai 
em comparação a 2014

No espectro da crise que atinge o país desde 
o último trimestre de 2014, atingindo de forma 
incisiva o poder de compra dos consumidores, 
observa-se redução significativa na intenção 
dos consumidores pernambucanos em come-
morar de alguma forma o Dia dos Namorados. 
No geral, observa-se que a parcela de pessoas 

com pretensão de celebrar esse evento cai em 
relação ao ano passado (reduz-se de 64,1% em 
2014 para 51,0% em 2015). 

A análise segundo o nível de rendimento 
familiar para 2015 - ver Tabela 1 - mostra que 
a intenção de comemorar o Dia dos Namorados 
é maior nas classes com renda mais alta, redu-
zindo-se à medida que cai a renda.

1 O Instituto Fecomércio-PE, em nome dos demais par-

ceiros, agradece às empresas e consumidores do comér-

cio varejista e de serviços de alimentação entrevistados 

a atenção dedicada aos pesquisadores e a presteza pelas 

informações concedidas, sem as quais este trabalho não 

poderia ser realizado.
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LOCALIDADE %

     CaRUaRU 56,6

     peTRoLina 52,0

     RmR(*) 46,1

TOTAL 51,0

CLASSE DE RENDA %

     CLasse aB 62,9

     CLasse C 58,1

     CLasse d 49,2

     CLasse e 36,1

TOTAL 51,0

tabela1 - percentual (%) de consumidores que pretendem comemorar o Dia dos namorados, por locali-
dade e por classe de renda familiar - 2015

FonTe: pesquisa direta. Ceplan multiconsultoria.

A redução na proporção de consumidores 
com intenção de celebrar o evento reforça o 
que vem sendo destacado nas pesquisas con-
junturais do comércio varejista pernambucano 
elaboradas nos quatro primeiros meses do ano 
e o que havia sido ressaltado na Sondagem do 
Dia das Mães 2015, realizada pela Fecomércio-
PE, onde são registradas a contração do comér-
cio varejista ao longo do ano e perspectivas de 

queda nos meses vindouros. No que diz res-
peito a perspectivas de consumo, a Intenção 
de Consumo das Famílias medida pela CNC 
registrou em maio de 2015 queda de 6,3% com-
parativamente ao mês de abril e no acumulado 
do ano caiu 21,2%, reforçando o fato de que as 
compras dos consumidores seguirão em ritmo 
de desaceleração no ano em curso.

Entre os fatores econômicos, o fato de es-
tar sem dinheiro foi alegado como o principal 
motivo para não comemorar o dia dos namo-
rados 2015. Estar endividado(a) também pesou 
nessa consideração

Do contingente de consumidores que não 
pretendem comemorar o Dia dos Namorados 
2015, mais da metade (51,6% das respostas) ale-
gou não ter namorado(a), proporção que che-
ga a 53,1% em Petrolina, 52,8% em Caruaru e 
50,0% na RMR (Gráfico 1). 

No que diz respeito à alegação de questões 
econômicas para a não comemoração desta 
data, é de certa forma representativa a parcela 
de pessoas que apontaram como motivo o fato 
de estar sem dinheiro (11,5% dos responden-
tes; em Caruaru essa proporção é de 13,3%), o 
endividamento familiar (11,2%, parcela que em 
Caruaru equivale a 16,1% das respostas dos en-
trevistados) e pelo motivo de se encontrar de-
sempregado (7,6% do total de consumidores que 
não irão comemorar o evento, parcela que em 
Caruaru chega a 13,3%).
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Gráfico 1 - percentual (%) de consumidores que não pretendem comemorar o Dia dos namorados 2015, 
segundo os motivos para não comemorar e por localidade

Fonte: pesquisa direta. Ceplan multiconsultoria.

Em relação à classe de rendimento fami-
liar, 71,7% dos consumidores das Classes A e B 
afirmaram que a razão da não comemoração 
deste evento se deve ao fato de não ter namo-
rada(o). Nas Classes D e E, verifica-se a maior 

parcela de pessoas (11,8% em cada estrato) que 
disseram não comemorar o evento por estarem 
sem dinheiro; enquanto na Classe E, 14,1% dos 
consumidores alegaram estarem desemprega-
dos ou endividados.

Gráfico 2- percentual (%) dos consumidores que não comemoram o Dia dos namorados 2015, segun-
do os motivos para não comemorar e por classe de renda familiar (nas localidades da rMr -  recife, 
Jaboatão dos Guararapes e olinda -, Caruaru e petrolina)

Fonte: pesquisa direta. Ceplan multiconsultoria.
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Apesar da crise, a compra de presentes ain-
da é a principal forma dos consumidores come-
morarem o dia dos namorados 2015

A preferência dos consumidores pernambu-
canos para celebrar o Dia dos Namorados em 
2015 continua recaindo de forma majoritária 
na tradicional compra de presentes. A análise 
por localidade (ver Gráfico 3) indica que 88,0% 
dos entrevistados pretendem comemorar o 
evento presenteando. 

A maior proporção de pessoas com intenção 
de presentear no Dia dos Namorados se dá em 
Caruaru (93,6%). Na RMR 88,4% dos consumi-
dores pretendem presentear os namorados em 
2015, enquanto em Petrolina o percentual de 

pessoas com esse intento é de 79,0%.

Os entrevistados que devem comemorar a 
data alusiva aos namorados de 2015 em bares e 
restaurantes é de 22,6%, intenção que represen-
ta 31,5% dos consumidores de Caruaru, 17,8% 
na RMR e 16,6% em Petrolina. Vale registrar 
que 12,0% das pessoas pesquisadas pretendem 
comemorar o Dia dos Namorados em hotel: em 
Petrolina a parcela é de 14,6%, caindo para 13,6% 
em Caruaru e reduzindo-se mais ainda na RMR 
(8,7%). Quanto às demais formas de comemo-
ração, não ultrapassaram a casa de um dígito 
para a total dos consumidores entrevistados. 

Gráfico 3 - percentual (%) de consumidores que pretendem comemorar o Dia dos namorados, por 
formas de comemoração e por localidade - 2015

Fonte: pesquisa direta. Ceplan multiconsultoria.

nota: o somatório das categorias não totaliza 100%, pois a pergunta realizada permite múltiplas respostas aos 

entrevistados.

Analisando a intenção dos consumidores sob 
a ótica das classes de renda familiar (ver Gráfico 
4), nota-se que nas Classes A e B a proporção 
de comemoração comprando presente é mais 
elevada (91,0%), seguida pela Classe D (89,0%), 
pela Classe C (86,0%) e na E (85,4%). Verifica-
se, portanto, que não existe uma discrepância 
grande entre os estratos de rendimento sobre 
essa forma de comemoração.

A intenção de festejar essa data em restau-
rantes / pizzarias e em hotel, motel ou pou-
sada predomina nas classes A e B (38,5% das 
respostas no primeiro caso e 19,2% no segun-
do). Na Classe C, merece destaque a proporção 
dos consumidores que têm intenção de viajar 
e nas Classes D e E salientam-se os entrevista-
dos que pretendem comemorar em casa (10,4% 
na Classe E e 10,3% na Classe D).
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Gráfico 4 - percentual (%) de consumidores que pretendem comemorar o Dia dos namorados 2015, por 
formas de comemoração e por classe de renda familiar (nas localidades da rMr -  recife, Jaboatão 
dos Guararapes e olinda -, Caruaru e petrolina)

Fonte: pesquisa direta. Ceplan multiconsultoria.

nota: o somatório das categorias não totaliza 100%, pois a pergunta realizada permite múltiplas respostas aos 

entrevistados.

O gasto médio estimado pelos consumido-
res pernambucanos para comemorar o Dia 
dos Namorados 2015 é de R$ 248,00. A des-
pesa com viagem, forma de comemoração que 
envolve custo diversos em sua realização, será 
de R$ 526,00. Para a compra de presentes, os 
consumidores que desejam presentear os seus 
namorados apontaram um gasto médio de R$ 
183,00 (Gráfico 5).

Por sua vez, para despesas com restauran-
te/pizzaria, segunda forma de comemoração 
mais procurada, a previsão é de o consumidor 
pernambucano despender em média R$ 119,00. 

Os gastos com hotel/motel/pousada, orçados 
em média a R$ 144,00, sendo o terceiro gas-
to mais elevado entre as intenções registradas 
na pesquisa, conforme se observa no Gráfico 
5. Apenas os gastos com as comemorações em 
casa e em bares/lanchonetes foram apontados 
em patamares abaixo de R$ 100,00. Mesmo as 
comemorações realizadas em casa terão um 
valor médio de gastos maior (R$ 94,00) que em 
bares/lanchonetes (R$ 78,00), que é a forma de 
comemoração menos procurada pelos que de-
sejam comemorar o evento.
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Gráfico 5 - Valor médio (r$) gasto com as comemorações no Dia dos namorados 2015, por localidade

Fonte: pesquisa direta. Ceplan multiconsultoria.

Fonte: pesquisa direta. Ceplan multiconsultoria.

Em relação às classes de renda familiar, a 
intenção de gasto médio por consumidor na 
aquisição de presentes e na comemoração em 
restaurantes/pizzarias é sugerido nas Classes 
A e B (Gráfico 6). Por sua vez, é na Classe E 
onde os entrevistados pretendem gastar mais 
com hotéis, motéis e pousadas. Já na Classe 

D se verifica a intenção de maior despesa nas 
comemorações em casa. Os consumidores da 
Classe C sugerem maior gasto médio com via-
gem. Por fim, os gastos pretendidos com bares 
e lanchonetes têm valores semelhantes entre 
as pessoas das Classes A, B e C.

Gráfico 6 - Valor médio (r$) gasto com as comemorações no Dia dos namorados 2015, por classe 
de renda familiar (nas localidades da rMr -  recife, Jaboatão dos Guararapes e olinda -, Caruaru e 
petrolina)
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Principais itens apontados pelos consumi-
dores para o dia dos namorados 2015 corres-
pondem a artigos de vestuário e perfumes e 
cosméticos

Observa-se no Gráfico 7 que a preferência 
dos consumidores pernambucanos na compra 
de presentes para o Dia dos Namorados 2015 
direciona-se para artigos de vestuário e acessó-
rios (40,9% das intenções), opção que majoritária 
entre as pessoas da RMR (44,6% das respostas), 
proporção que representa 40,9% em Caruaru 
e 34,7% em Petrolina. 

Entre os itens presenteáveis também se 
destaca a preferência por cosméticos e perfu-
mes com 26,8% das indicações, parcela também 
mais elevada na RMR (35,2%) e com menor op-
ção em Caruaru (20,9%). Com proporções mais 
modestas, são apontados presentes de calçados 
(14,5% das indicações, com maior preferência 
em Caruaru (20,5%) e menor na RMR (8,9%); 
de carteiras, bolsas/cintos (12,0% das respostas, 
mais sugeridos na RMR (16,0%) e em menor 
escala em Petrolina (7,3%); e joias e bijuterias 
(11,0% da preferência), mais relacionados em 
Petrolina (16,1%) e com indicação mais modes-
ta na RMR (8,5%).

Fonte: pesquisa direta. Ceplan multiconsultoria.

nota: o somatório das categorias não totaliza 100%, pois a pergunta realizada permite múltiplas respostas aos 

entrevistados.

Gráfico 7 - percentual (%) de consumidores segundo os produtos procurados na compra de presen-
tes para o Dia dos namorados 2015, por localidade

Levando-se em consideração o nível de ren-
dimento familiar, verifica-se no Gráfico 8 que 
na escala de preferência dos consumidores os 
principais itens presenteáveis apresentam uma 
certa semelhança em todas as classes de ren-
da. O artigo mais pretendido para presentear 
em todos os estratos de rendimento corres-
ponde a vestuário, com 46,3% de intenção na 
Classe E, 41,2% na D, 40,9% na C e 38,0% nas 
Classes A e B. O segundo item mais cobiçado, 

cosméticos e perfumes, tem a preferência de 
37,2% nas Classes A e B, seguida por 31,7% na 
Classe E, 27,9% na Classe C e 26,8% na D. Já o 
item calçados tem maior intenção de compra 
nas Classes A e B (21,2% das respostas) e me-
nor na Classe E (apenas 2,4% das indicações). 
É também nas Classes A e B onde se concentra 
a maioria da preferência por carteiras/bolsas/
cintos e por joias/bijuterias, que tem menor su-
gestão de demanda na Classe D.
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Fonte: pesquisa direta. Ceplan multiconsultoria.

nota: o somatório das categorias não totaliza 100%, pois a pergunta realizada permite múltiplas respostas aos 

entrevistados.

Gráfico 8 - percentual (%) de consumidores segundo os produtos procurados na compra de presen-
tes para o Dia dos namorados 2015, por classe de renda familiar (nas localidades da rMr -  recife, 
Jaboatão dos Guararapes e olinda -, Caruaru e petrolina)

O canal de compras de presentes para o dia 
dos namorados preferido pelos consumidores 
são os estabelecimentos do comércio tradicio-
nal. Destacam-se as compras via internet, prin-
cipalmente nas classes a e b 

Para a aquisição de presentes visando come-
morar o Dia dos Namorados 2015, a preferência 
dos consumidores pernambucanos recai sobre 
as lojas do comércio tradicional (58,3% da in-
tenção dos entrevistados), tendo como segun-
da opção a aquisição nos estabelecimentos dos 
shopping centers (46,0% das respostas) como 
se vê no Gráfico 9. Saliente-se a pretensão de 
comprar presentes por meio da internet (7,2%), 
canal de compra que vem apresentando cres-
cimento considerável nos últimos anos, mas 

que ainda tem muito campo para crescimen-
to. Junto aos consumidores de Petrolina, essa é 
uma opção de compra apontada por 16,7% das 
pessoas pesquisadas. 

O canal de compra via comércio tradicional 
também encontra em Petrolina a maior parcela 
de preferência dos consumidores (65,1%), par-
cela que corresponde a 59,5% em Caruaru e a 
53,1% junto aos entrevistados da RMR. Aliás, 
nesta última localidade a predominância de 
compra das pessoas direciona-se para os sho-
pping centers (57,7%), até pelo fato de se en-
contrar nnela a maioria dos estabelecimentos 
dessa natureza no estado.
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Fonte: pesquisa direta. Ceplan multiconsultoria.

nota: o somatório das categorias não totaliza 100%, pois a pergunta realizada permite múltiplas respostas aos 

entrevistados.

Gráfico 9 - percentual (%) de consumidores que compram presentes para o Dia dos namorados, por 
canal de compra e localidade - 2015

No que diz respeito à preferência por canais 
de compras sob a ótica dos níveis de rendimentos 
(ver Gráfico 10), observa-se que a grande maio-
ria dos consumidores da Classe E pretende ad-
quirir os presentes para o Dia dos Namorados 
2015 em lojas do comércio tradicional (80,5%), 
proporção que representa 61,1% das respostas 
da Classe D, atinge a metade da intenção dos 
consumidores da Classe C e chega a 47,9% das 
pessoas das Classes A e B.

Ressalte-se que a maior parcela dos con-
sumidores das Classes A e B e da Classe C 
prefere realizar as compras de presentes nos 
shopping centers, 53,5% no primeiro caso e 

53,2% no segundo, enquanto nas Classes D e 
E menos da metade das pessoas opta por esse 
canal de compra (41,8% no primeiro caso e 
39,0% no segundo). 

Por fim, merece ser destacado que entre os 
consumidores das Classes A e B a proporção 
de pessoas que pretende comprar presentes 
por meio da internet atinge a intenção signi-
ficativa de 21,1%, reduzindo-se para 7,8% na 
Classe C, diminuindo ainda mais na Classe D 
e representando apenas 2,4% da intenção na 
Classe E.
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Gráfico10 - percentual (%) de consumidores que compram presentes para o Dia dos namorados, por 
canal de compra e classe de renda familiar (nas localidades da rMr -  recife, Jaboatão dos Guarara-
pes e olinda -, Caruaru e petrolina) – 2015

Fonte: pesquisa direta. Ceplan multiconsultoria.

nota: o somatório das categorias não totaliza 100%, pois a pergunta realizada permite múltiplas respostas aos 

entrevistados.
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É relativamente baixa a proporção de con-
sumidores pernambucanos que demonstraram 
intenção em comemorar o Dia dos Namorados 
2015 (51,0% do universo pesquisado), parcela 
menor do que a observada no mesmo evento 
em 2014 (64,1%). Essa proporção é maior em 
Caruaru (56,6%) e menor na RMR (46,1%).

Para aqueles consumidores que não preten-
dem comemorar, mais da metade (51,6%) ale-
gou não ter namorado(a); cerca de 30,3% das 
pessoas atribuíram essa decisão a fatores eco-
nômicos, como estar sem dinheiro (11,5%), se 
encontrar endividado (11,2%) ou estar desem-
pregado (7,6%). Em todas essas três situações 
a porcentagem observada em Caruaru supera 
a da RMR e Petrolina.

A compra de presentes ainda é a principal 
forma dos consumidores comemorarem o Dia 
dos Namorados 2015, com 88,0% dos que vão 
comemorar assim se expressando. Em Caruaru 
é onde se verifica a maior proporção de pessoas 
que pretendem dar presentes (93,6%) enquanto 
em Petrolina se nota a menor (79,0%). Na RMR 
corresponde a 88,4%.

O gasto médio estimado pelos consumido-
res pernambucanos para comemorar o Dia dos 
Namorados 2015 é de R$ 248,00. Para a aqui-
sição dos presentes o gasto médio pretendido 
está estimado em R$ 183,00 (em 2014 corres-
pondeu a R$ 188,00). A despesa com viagem, 
forma de comemoração que envolve custo di-
versos em sua realização, será de R$ 526,00. 
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Entre os principais itens presenteáveis des-
tacam-se: roupas (40,9% - com maior proporção 
na RMR, 44,6%); cosméticos e perfumes (26,8% 
- mais demandado na RMR, 35,2%); calçados 
(14,5% - maior parcela em Caruaru, 20,5%); car-
teira, bolsa e cinto (12,0% - com maior intenção 
de compra na RMR, 16,0%); e joias e bijuteria 
(11,0% - mais pretendido em Petrolina, 16,1%).

No que se refere ao canal de compra pre-
ferido, os consumidores apontam o comércio 
tradicional como o principal local por eles de-
mandados para realizar as compras (58,3% das 
indicações), com maior proporção em Petrolina 
(65,1%) e menor na RMR (53,1%). Para os que 
demonstraram preferência de comprar em 
shopping centers (46,0% dos consumidores), a 
parcela é mais elevada na RMR (57,7%), prin-
cipalmente pelo fato de essa área aglomerar 
os principais estabelecimentos dessa nature-
za no estado. 

3.   sÍntese 
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