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Os resultados de sondagem re-
alizada pelo Centro de Pesquisa da 
Fecomercio junto a 503 consumido-
res em Caruaru, na terceira semana 
de maio, permite prever uma maior co-
memoração no Dia dos Namorados 
este ano, em relação ao ano passado. 
Quase 70% pretendem comemorar a 
data este ano, um percentual significa-
tivamente maior que os 57% registra-
dos no ano passado. A perspectiva de 
uma celebração maior da data em Ca-
ruaru em 2013 segue o padrão detec-
tado na Região Metropolitana do Re-
cife e em Petrolina, outras duas áreas 
onde foram realizadas sondagens este 
ano. As mulheres representam cerca 
de 60% das pessoas que pretendem 
comemorar o Dia dos Namorados.

Não estar namorando é o princi-
pal motivo para não comemorar para 
mais de dois terços dos entrevistados, 
um resultado que repete um padrão 
detectado nas demais áreas onde fo-
ram realizadas sondagens. Em Caru-
aru menos de 2% alegaram a falta de 
dinheiro como causa da não comemo-
ração.

Embora novas formas de come-
moração da data estejam se consoli-
dando, a tradicional troca de presen-
tes continuará a ser a forma preferida 
de comemoração, pois é a opção es-
colhida por mais de 83% dos respon-
dentes. Todavia, a ida a restaurantes e 
pizzarias é uma opção em crescimen-
to e deverá ser este ano utilizada por 
mais de um terço dos que celebra-
rão. Hotéis, motéis e pousadas serão 
utilizados por mais de 12 % enquan-

to que a preferência por lanchonetes 
e bares ainda é relativamente peque-
na , devendo por ela optar 8% dos que 
comemorarão. Essa estrutura de pre-
ferências encabeçada pelos presen-
tes na qual os bares e lanchonetes es-
tão em quarto lugar nas preferências 
é comum a todas as áreas onde fo-
ram realizadas sondagens e manteve-
-se inalterada entre 2012 e 2013, muito 
embora os percentuais hajam se alte-
rado significativamente entre os dois 
anos.

O bom desempenho espera-
do para a data deve decorrer do con-
siderável aumento no numero de co-
memorações, já que deverá ocorrer 
uma pequena diminuição no preço 
médio dos presentes, que deverá al-
cançar R$ 161,11, cerca de sete reais 
menos que no ano passado. Uma re-
dução maior poderá ocorrer nos gas-
tos com bares/lanchonetes, mas em 
compensação incrementos significati-
vos são esperados nas despesas com 

hotéis / pousadas / motéis, que passa-
rão de R$ 106,50 para quase 140 Re-
ais, além de um grande aumento nos 
gastos com outras formas de come-
morações, não especificadas na son-
dagem.

Verifica-se na sondagem que o 
valor do presente é proporcional ao ní-
vel de escolaridade dos consumido-
res. Quanto maior é a escolaridade 
maior será o gasto como o presente. 
Os homens  pretendem gastar quase 
que o dobro do que a mulheres com 
os presentes no Dia dos Namorados, 
sendo que os outros gastos por tipo 
de comemoração serão compartilha-
dos pelo casal.

A preferência por artigos de ves-
tuário como forma de presente é en-
contrada em todas as áreas sondadas 
pelo Centro de Pesquisa da Fecomér-
cio, mas em Caruaru esses artigos 
tem uma presença tão forte que este 
ano supera a soma das opções por 
todos os demais itens. Certamente 
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Gráfico 2 Tipos de comemorações no Dia dos Namorados (%)
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essa presença tão destacada está li-
gada ao fato de Caruaru estar situa-
da em pleno Pólo de Confecções de 
Pernambuco, sendo um importante 
centro de comercialização dos produ-
tos desse Pólo. Todavia, mesmo com 
essa forte presença dos artigos de 
vestuário, a estrutura das preferências 
dos consumidores tem uma ordena-
ção não destoante das demais áreas, 
com calçados/acessórios, perfumes/
cosméticos e jóias e bijuterias, ocu-
pando os três lugares seguintes. In-
formática /celular e eletro-eletrônicos 
tem pequena participação e a opção 
por flores não chegou a 2% dos res-
pondentes.

Embora a opção por artigos de 
vestuário tenha se mostrado menos 
forte no ano passado, mesmo assim 
sua presença destacou-se dos demais 
itens de forma que nenhum deles al-
cançou sequer metade das 
opções registrada por ves-
tuário. Alem disso, a orde-
nação das preferências em 
Caruaru se mostrou muito 
estável entre 2012 e 2013, 
praticamente sem sofrer al-
terações, devendo também 
ser destacado que a cida-
de é a única onde calçados 
/ acessórios apareceu con-
sistentemente como o se-
gundo item na preferência 
dos consumidores, segui-
do também no ano passa-
do por perfumarias/cosmé-
ticos e jóias / bijuterias.

A prazo: 
cartão de loja

A vista: 
débito em conta

A prazo: cheque 
pré-datado

A prazo: 
cartão de crédito A vista: dinheiro

Gráfico 5 Formas de pagamento na compra dos presentes (%)
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Gráfico 3 Estimativa de gastos com as comemorações no Dia dos Namorados (R$)
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Gráfico 4 Principais tipos de presentes preferidos pelos consumidores (%)
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É notável o fato que os quatro 
citados tipos de presentes dominem 
as preferências tanto do ponto de vis-
ta intertemporal quanto espacial, pois 
predominam em todas as áreas onde 
foram realizadas sondagens, com 
destaque para os artigos de vestuário. 
Se a esses quatro tipos de presentes 
forem somados flores, eletro-eletrô-
nicos e celulares, praticamente ficam 
cobertas as preferências dos consu-
midores quanto a presentes no Dia 
dos Namorados.

O pagamento dos gastos no Dia 
dos Namorados deverá ser feito prin-
cipalmente com dinheiro, sendo esta 
a preferência de quase 59% dos con-
sumidores. Os cartões de credito de-
verão responder por mais de 34% das 
compras, de modo a haver pouco es-
paço para outras formas de cobertu-
ra dos gastos. A predominância dos 
pagamentos à vista assim como a 
concentração em duas formas de pa-
gamentos, se estende a todas as fai-
xas de renda e, tal como em Caruaru, 
deverá prevalecer nas demais áreas 
sondadas.


