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SONDAGEM DE OPINIÃO
Dia dos Pais 2015 - Consumidores
APRESENTAÇÃO
Outras pesquisas têm sido realizadas com
propósito similar, mas voltadas para o ciclo de
festividades do Estado. Agora se avizinha o
Dia dos Pais, celebração semelhante à do Dia
das Mães ,embora, com menor volume de vendas. Este relatório se endereça às intenções de
compras dos consumidores relativas ao Dia
dos Pais 2015.
Objetivando analisar essas expectativas e as
preferências e intenção de gastos por parte dos
consumidores, a Federação do Comércio de Bens,

Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco
(FECOMÉRCIO-PE), através do Instituto Oscar
Amorim de Desenvolvimento Econômico e
Social (Instituto Fecomércio), em convênio com o
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
de Pernambuco (SEBRAE-PE), e contando com
a consultoria da CEPLAN Multiconsultoria,
realizou entre os dias 22 e 28 de julho uma
Sondagem de Opinião junto a consumidores
da Região Metropolitana do Recife sobre o Dia
dos Pais 2015 .

1. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Para a sondagem do Dia dos Pais 2015 junto
aos consumidores da Região Metropolitana do
Recife, foi realizada uma pesquisa direta, com a
aplicação de 1264 questionários em nove municípios – Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho,
Camaragibe, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes,
Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata.
Os municípios objetos da sondagem representam mais de 90% da população da RMR e um
contingente de certa forma representativo do

efetivo populacional estadual. O mesmo pode- -se
dizer do Produto Interno tanto pernambucano
quanto da metrópole, o que evidencia a importância econômica desses municípios para o comércio varejista estadual, que abrange os mais
diversos tipos de segmentos, tanto do comércio
tradicional quanto do varejo moderno, entre os
quais se incluem os principais shoping centers
do Estado, a maioria de referência regional, e
serviços de alimentação diversos.
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O Instituto Fecomércio-PE, em nome dos demais par-

ceiros, agradece às empresas e aos consumidores do
comércio varejista e de serviços de alimentação entrevistados pela atenção dedicada aos pesquisadores e pela
presteza nas informações concedidas, sem as quais este
trabalho não poderia ser realizado.
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CARACTERIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES
•
Dentre os consumidores abordados,
71% foram entrevistados em áreas de concentração do comércio tradicional e 29% nas proximidades dos shopping centers.
•
As mulheres representam 54,5% dos
consumidores pesquisados, ao passo que os homens compreendem 45,5%.
•
A maior parcela dos consumidores
acham-se na faixa etária de 30 a 49 anos (40,1%
dos entrevistados); no intervalo de 18 a 29 anos
foram pesquisados 29,4% das pessoas; 15,9%
encontram-se na faixa de 60 anos ou mais; e
14,6% possuem entre 50 e 59 anos.

2.

•
No que concerne ao nível de escolaridade, levando-se em consideração ambos os
gêneros, 32,2% dos entrevistados encontramse nos dois maiores patamares de ensino (14,9%
concluíram o ensino superior e 17,3% não chegaram a concluir esse nível); 34,4% possuem o
ensino médio completo, enquanto 14,2% ainda
não o fizeram; 10,0% concluíram o fundamental e 7,8% não; e 1,4% não têm instrução.
•
Em relação ao nível de rendimento familiar, 37,4% dos consumidores encontram-se
no estrato de ‘mais de 1 até 3 salários mínimos’,
25,8% têm a renda mais alta (mais de 5 SM),
18,8% acham-se na faixa mais baixa (até 1 SM)
e 18,0% estão inseridos no estrato de ‘mais de
3 até 5 SM’.

CONSUMIDORES

Seis entre cada 10 consumidores entrevistados pretendem comemorar o dia dos pais
2015. Proporção é mais elevada no estrato de
rendimento familiar de ‘mais de 3 até 5 salários mínimos’
A proporção de consumidores da RMR que
pretendem comemorar o Dia dos Pais 2015
corresponde a 64,6% (ver Gráfico 1) - em 2014
essa parcela correspondeu a 63,6%. Saliente-se

que essa proporção foi mais elevada no estrato
de rendimento familiar de ‘mais de 3 até 5 salários mínimos’, com 72,5% dos consumidores
demonstrando interesse em festejar o evento.
Na classe de renda mais elevada (acima de 5
salários mínimos), a proporção se reduz para
69,4%, diminuindo paulatinamente para 66,4%
no estrato de ‘mais de 1 até 3 salários mínimos’
e para 46,6% entre as famílias com rendimento
mais baixo (até 1 salário mínimo).
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Gráfico 1
Região Metropolitana do Recife: percentual de pessoas que pretendem comemorar o Dia dos Pais
2015, segundo as classes de renda familiar (em salários mínimos - SM)

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.

Para a parcela de 35,4% dos consumidores
entrevistados que afirmaram não comemorar
a data, mais da metade expressou o fato de não
ter pai ou não ser pai (52,9%). Dentre os outros
motivos alegados, o percentual mais significativo
das respostas se deve às pessoas entrevistadas
estarem longe dos pais ou dos filhos por ocasião
do evento (16,0%). Entre as alegações de razões
relacionadas a questões de cunho econômico,

mencionam-se ‘estar sem dinheiro disponível’
(9,5%), ‘encontrar-se desempregado’ (8,7%), ‘estar endividado’ (7,0%) e devido aos ‘preços estarem elevados’, impossibilitando ao consumidor
efetuar qualquer gasto (4,9%). Também foram
citadas ‘questões familiares ou pessoais’ como
motivo da não comemoração do Dia dos Pais
2015, com 6,1% das indicações.

Gráfico 2
Região Metropolitana do Recife: motivos pelos quais não vai comemorar Dia dos Pais 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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O fato de ‘não ter pai e/ou não ser pai’ foi
alegado em maior proporção entre os consumidores do estrato de rendimento familiar mais
elevado (mais de 5 SM) e indicado por 54,3% dos
que não pretendem comemorar o Dia dos Pais
2015. É também nessa classe de renda em que
se dá a maioria das respostas pelo fato de as pessoas estarem, por ocasião do evento, ‘longe do
pai e/ou do filho’ (22,8%). Os motivos de cunho
econômico afetaram mais os consumidores com
níveis de renda mais baixo: ‘estar sem dinheiro

disponível’ (13,6%) e ‘estar desempregado’ (15,3%)
foram motivos citados em maior parcela entre
os entrevistados com renda familiar de ‘até 1
SM’; ‘estar endividado’ teve maior número de
resposta entre os que recebem ‘mais de 1 até 3
SM’ (9,2). Em por causa de os ‘preços estarem
mais altos’, a maior proporção de resposta se
deu na faixa de ‘mais de 3 até 5 SM’ (8,3%). A
‘questão familiar ou pessoal’ teve maior indicação no estrato mais alto (7,6%).

Tabela 1
Região Metropolitana do Recife: motivos pelos quais não vai comemorar Dia dos Pais 2015, por classe
de renda (%)
MOTIVO

ATÉ 1 SM

MAIS DE 1 ATÉ 3 SM

MAIS DE 3 ATÉ 5 SM

MAIS DE 5 SM

TOTAL

NÃO TEM PAI E/OU NÃO É PAI

53,4

52,8

50,0

54,3

52,9

ESTÁ (OU ESTARÁ) LONGE DO
PAI E/OU DO FILHO

6,8

16,9

21,7

22,8

16,0

ESTÁ SEM DINHEIRO DISPONÍVEL

13,6

9,2

6,7

6,5

9,5

ESTÁ DESEMPREGADO

15,3

7,0

6,7

4,3

8,7

ESTÁ ENDIVIDADO

6,8

9,2

6,7

4,3

7,0

POR QUESTÕES FAMILIARES
OU PESSOAIS

3,4

7,0

6,7

7,6

6,1

OS PREÇOS ESTÃO ALTOS

5,1

4,9

8,3

2,2

4,9

OUTRA RAZÃO

1,7

2,8

3,3

2,2

2,4

TOTAL

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Pesquisa Direta. Ceplan Multiconsultoria.

A principal forma de comemorar o Dia dos
Pais 2015 é através da compra de presentes, seguida por almoço ou jantar em família
Dentre as formas de comemorar o Dia dos
Pais 2015, a preferência dos consumidores é a
da tradicional compra de presentes, com 72,4%
das indicações (ver Gráfico 3). Apontada por

35,7% dos entrevistados, aparece a comemoração da data em almoço ou jantar em família.
Com parcela bem menor, foi apontada a comemoração do evento em restaurantes, bares
ou lanchonetes (12,4% das indicações). Apenas
3,6% dos consumidores registraram a intenção
de realizar viagem.
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Gráfico 3
Região Metropolitana do Recife: percentual de pessoas que pretendem comemorar o Dia dos Pais
2015, segundo as formas de comemoração

Fonte: Pesquisa Direta. Ceplan Multiconsultoria.
Nota: o somatório das categorias não totaliza 100%, pois a pergunta realizada permite múltiplas respostas aos entrevistados.

A maior proporção de pessoas que pretendem comemorar o Dia dos Pais 2015 comprando
presentes se dá no estrato de rendimento familiar mais elevado (mais de 5 SM), com 77,0%
das respostas, o mesmo ocorrendo com os que
preferem fazê-lo em restaurantes, bares ou

lanchonetes (20,1%), como se vê na Tabela 2. A
comemoração através de almoço ou jantar em
família é preferida entre os entrevistados com
renda familiar de ‘mais de 3 até 5 SM’ (40,5%).

Tabela 2
Região Metropolitana do Recife: formas de comemoração do Dia dos Pais 2015, por classe de rendimento familiar (%)
CLASSE DE RENDA
FAMILIAR

COMPRAR
PRESENTES

RESTAURANTES /
BARES / LANCHONETES

ALMOÇO / JANTAR
EM FAMÍLIA

REALIZAR
VIAGEM

OUTRA

TOTAL

ATÉ 1 SM

64,1

10,7

29,1

1,0

2,9

100,0

MAIS DE 1 ATÉ 3 SM

73,0

7,1

39,5

3,6

1,1

100,0

MAIS DE 3 ATÉ 5 SM

70,9

12,7

40,5

3,8

0,0

100,0

MAIS DE 5 SM

77,0

20,1

30,1

4,8

0,5

100,0

TOTAL

72,4

12,4

35,7

3,6

0,9

100,0

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.
Nota: o somatório das categorias não totaliza 100%, pois a questão envolve múltipla escolha.
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Consumidores da RMR pretendem gastar
em média 1/5 do salário mínimo com a comemoração do Dia dos Pais 2015
O gasto médio das diversas formas de os
consumidores da RMR comemorarem o Dia dos
Pais 2015 corresponde a R$ 156,00 (Gráfico 4).
Os entrevistados têm a intenção de dispender

maior quantia com a realização de viagens (R$
299,00), enquanto os menores gastos destinam-se a despesas com almoço ou jantar em família
(R$ 103,00). Os gastos médios com a comemoração em restaurantes, bares ou lanchonetes
correspondem a R$ 133,00, enquanto o valor
pretendido na aquisição de presentes foi estimado em R$ 127,00.

Gráfico 4
Região Metropolitana do Recife: gasto médio por pessoa que pretende comemorar o Dia dos Pais 2015,
segundo as formas de comemoração

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.

Dentre os principais itens preferidos para
presentear os pais, destacam-se ‘vestuários e
acessórios’ e ‘calçados ou artigos de couro’
Como acontece tradicionalmente, a preferência dos consumidores em presentear seus
pais recai sobre “artigos de vestuário e acessórios”, indicados por mais da metade dos entrevistados (51,8%), como se vê no Gráfico 5. Em
segundo lugar na escala de preferências foram
indicados ‘calçados ou artigos de couro, tais
como bolsas, carteiras e cintos’, com 21,0% das

indicações, seguidos por perfumes e cosméticos (16,9%). Em bem menores proporções, foram apontados ‘joias, relógios ou bijuterias (anel
ou pulseira)’ (5,5%) e ‘produtos alimentícios ou
bebidas’ (4,8%). Presentes como ‘livros, CDs ou
DVDs’ tiveram o registro de apenas 3,3%, quase
a mesma proporção de ‘equipamentos de comunicação (celular, smartphone, tablet etc.)’, com
3,1% das respostas; Esses itens foram seguidos
por ‘artigos de cama, mesa e banho’ (2,8%), ‘eletrodomésticos’ (1,3%), ‘móveis’ (1,1%) e ‘equipamentos de informática’ (0,4%).
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Gráfico 5
Região Metropolitana do Recife: percentual de pessoas que pretendem comprar presentes no Dia dos
Pais 2015, segundo os tipos de presentes

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.

Lojas de shopping são os estabelecimentos
mais procurados para a compra dos presentes
Os shopping centers continuam sendo o local
preferido pelos consumidores para adquirir os
presentes do Dia dos Pais, como atestam 50,9%
das respostas (Gráfico 6). O comércio tradicional segue também como lugar onde as pessoas

entrevistadas costumam comprar os presentes,
como mostra a expressiva proporção de 44,1%
das indicações. Observa-se que é baixa a parcela de pessoas que efetuam compras através
de catálogos (4,0%) e são ainda insignificantes
os consumidores que optaram por compras via
internet (0,6%).

Gráfico 6
Região Metropolitana do Recife: percentual de pessoas que pretendem comprar presentes no Dia dos
Pais 2015, segundo os locais onde comprarão os presentes

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.
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Compras em dinheiro predominam entre
as formas de pagamento dos presentes
A forma predominante de os consumidores
pagarem os presentes a serem adquiridos para
o Dia dos Pais 2015 é em dinheiro, sugerida por
48,0% dos entrevistados, como se vê no Gráfico
7. Em proporção também elevada, observa-se a

intenção de os consumidores da RMR pagarem
suas compras de presentes através de cartão de
crédito ou de loja (41,9%). É pouco significativa a parcela dos entrevistados que indicaram
o interesse em efetuar o pagamento através de
débito em conta (8,1%) e insignificante a dos
que pretendem fazê-lo via crediário ou boleto
bancário (0,7%).

Gráfico 7
Região Metropolitana do Recife: percentual de pessoas que pretendem comprar presentes no Dia dos
Pais 2015, segundo as formas de pagamento dos presentes

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.

A análise das formas de pagamento na
compra dos presentes por classe de rendimento familiar (ver Tabela 3) mostra que é nos estratos mais baixos em que se pretende efetuar
os pagamentos à vista, em dinheiro (66,7% na
classe ‘até 1 SM’ e 54,1% na de ‘mais de 1 até 3

SM’). No estrato mais elevado essa proporção
é de 34,8%. É nessa classe de renda em que os
consumidores demonstraram intenção de efetuar suas compras através de cartão de débito
(16,1%) e via cartão de crédito ou de loja (47,2%).

Sondagem de Opinião - Dia dos Pais 2015 - Consumidores

9

Tabela 3
Região Metropolitana do Recife: percentual de pessoas que pretendem comprar presentes no Dia dos
Pais 2015, segundo as formas de pagamento dos presentes, por classe de rendimento familiar (%)
CLASSE DE RENDA
FAMILIAR

DINHEIRO

CARTÃO DE
DÉBITO

CARTÃO DE CRÉDITO OU DE LOJA

CREDIÁRIO
OU BOLETO
BANCÁRIO

NÃO
SABE

TOTAL

ATÉ 1 SM

66,7

4,5

27,3

0,0

1,5

100,0

MAIS DE 1 ATÉ 3 SM

54,1

4,4

40,5

0,5

0,5

100,0

MAIS DE 3 ATÉ 5 SM

44,6

5,4

45,5

0,9

3,6

100,0

MAIS DE 5 SM

34,8

16,1

47,2

1,2

0,6

100,0

TOTAL

48,0

8,1

41,9

0,7

1,3

100,0

Fonte: Pesquisa direta. Ceplan Multiconsultoria.

3. SÍNTESE
A intenção dos consumidores da RMR em
comemorar o Dia dos Pais 2015 supera ligeiramente a demonstrada por esses atores em
relação à mesma data festiva do ano passado.
Ressalta-se a intenção demonstrada no estrato de rendimento familiar de ‘mais de 3 até 5
salários mínimos’ como o que mais pretende
festejar o evento.
A principal forma de comemoração do Dia
dos Pais 2015 permanece sendo a tradicional
compra de presentes, vindo em seguida o almoço ou jantar em família. Para a compra de
presentes, o valor médio que os consumidores
intencionam despender foi orçado em R$ 127,00,
quantia superior apenas à que deve ser gasta
com o almoço ou jantar em família (R$ 103,00)

e bem abaixo do gasto médio das diversas formas de comemoração, que equivale a R$ 156,00.
Entre os principais presentes pretendidos,
destacam-se os itens de ‘vestuário e acessórios’
e de ‘calçados ou artigos de couro’, cujas compras deverão ocorrer majoritariamente nos
shopping centers (50,9% dos entrevistados declararam essa intenção), embora a aquisição no
comércio tradicional também deva ser expressiva (44,1% das indicações). A forma preferida
de pagamento da compra dos presentes será em
dinheiro, sugerida por 48,0% dos entrevistados,
proporção que atinge o ponto maior no estrato
de rendimento familiar de ‘até 1 SM’ (66,7%).
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