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Consumidores 
da RMR apontam  
preferência pela 
compra de presentes 
como a principal 
forma de comemorar 
o Dia dos Pais
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Consumidores da Região Metropolitana do Recife vão comemorar 
menos o Dia dos Pais em 2013, tendência definida pelos que 
detêm menor renda
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Gráfico 1 Intenção de comemorar o Dia dos Pais (%)
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Gráfico 2 Como os consumidores pretendem comemorar o Dia dos Pais (%)
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Em 2013, a intenção dos con-
sumidores da RMR de comemorar 
o Dia dos Pais é menor do que a do 
ano anterior. Em 2012 a proporção 
dos consumidores entrevistados que 
pretendia de alguma forma celebrar 
o evento foi de 74,3%, indicador que 
em 2013 se reduz para 66,5%. Essa 
redução, entretanto, não se verifica 
nas classes A e B. Nestas o propósi-
to de festejar o evento (73,6% das in-
tenções) suplanta em 8,2 pontos per-
centuais o desejo verificado em 2012 
(65,4%). A queda se concentra nos 
consumidores das classes de menor 
renda ( C, D e E). 

Na classe C, a redução na inten-
ção de se comemorar a festividade 
do Dia dos Pais é bem menos acen-
tuada do que a observada nas clas-
ses D e E. Nela se percebe que o in-
teresse demonstrado de comemorar 
o evento envolvia 79,2% das respos-
tas das pessoas em 2012, baixando 
para 77,2% em 2013. Já nas classes 
D e E, ou seja, entre as pessoas que 
percebem até três salários mínimos, 
a diminuição da intenção de festejar 
o acontecimento se torna mais acen-
tuada, envolvendo 69,7% das pesso-
as entrevistadas em 2012 e passan-
do para 62,4% no ano em curso, o 
que significa uma queda de 7,3 pon-
tos percentuais na relação com o ano 
anterior (Gráfico 1).

Entre os motivos mais alegados 
pelos consumidores entrevistados na 

RMR de não pretender comemorar o 
Dia dos Pais em 2013, destacam-se 
os de cunho mais social: o fato do pai 
ser falecido (26,7%), a má relação en-
tre os pais e filhos (as) (15,8%), a ra-
zão de o pai estar viajando (11,7%) e o 
fato de os pais residirem em outra ci-
dade ou estado (3,3%). Entre os moti-
vos de origem econômica, foram res-
saltados: o endividamento (9,2% das 
respostas), a falta de dinheiro (5%) e 
o fato de estar desempregado (3,3%).

As razões de cunho econômi-
co foram apresentadas apenas pe-
los consumidores das classes D e E, 
com 23,1% das pessoas desses dois 
estratos alegando motivos dessa na-
tureza. Em relação ao endividamento, 
as pessoas que alegaram ser esse o 
motivo da não comemoração do Dia 
dos Pais, afirmaram ter em média 

56,8% da renda comprometida com 
dívidas, e que aproximadamente um 
quarto destas encontra-se atrasado 
por no mínimo 90 dias. 

A compra de presentes, cujo gasto 
médio previsto é menor que o de outras 
opções, lidera de longe a forma de 
homenagear os pais 

Os consumidores da RMR 
apontam a preferência pela compra 
de presentes como a principal forma 
de comemorar o Dia dos Pais (72,7% 
das intenções). Outra forma indica-
da, embora em proporção bem mais 
reduzida, é a de comemorar a data 
em restaurantes, intenção sugerida 
por pouco menos de 1/5 dos entre-
vistados (19,2% das respostas). A in-
tenção de viajar é uma maneira de 
comemorar o Dia dos Pais pratica-
mente inexistente na escala de pre-
ferência dos consumidores da RMR, 
registrando-se apenas 1,9% das pes-
soas que assim deverão agir, com 
destaque para os filhos que integram 
a classe C (4,2%). 

A compra de presentes tem 
maior indicação de respostas nas 
classes D e E (77,6%), proporção 
que na classe C representa 72,9% e 
nas classes A e B se reduz para me-
nos de 3/5 dos registros (56,9%). 
Nessas últimas classes, ou seja, com 
rendimentos acima de 5 salários mí-
nimos, quase 1/3 pretende levar os 
pais a um restaurante ou pizzaria 
(Gráfico 2).

Para a compra de presentes, 
os consumidores entrevistados na 
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Gráfico 3 Gasto médio previsto por comemoração (R$)
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Gráfico 4 Intenção de compra de presentes por tipos (%)
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Vestuário e acessórios Calçados e acessórios Perfumaria e cosméticos Eletroeletrônicos

das indicações de todos os consumi-
dores, ressaltando-se que nas clas-
ses A e B a intenção de presentear 
os pais com artigos eletroeletrônicos 
totaliza 16,1% das sugestões dos 
entrevistados, parcela que se reduz 
para 9,8% na classe C e representa 
7,25 nas classes D e E (Gráfico 4). 

Os produtos preferidos (artigos 
de vestuário e acessórios) têm o cus-
to médio mais barato e os eletrônicos 
o custo mais elevado, em todas as 
classes de renda 

Os consumidores da RMR têm 
a intenção de despender em média 
R$ 76,00 para adquirir presentes de 
artigos de vestuário e acessórios. 
Nas classes A e B, o valor sugerido é 
de R$ 105,00, quantia 21,9% superior 
à que as pessoas da classe C pre-
tendem disponibilizar e a 34,3% do 
pretendido pelas classes D e E. O 
custo médio de presentes com cal-
çados e acessórios que os consumi-
dores estão dispostos a pagar é de 
R$ 113,00. Nas classes A e B esse 
valor corresponde a R$ 175,00, ou 
seja, 1,5 vez superior ao valor médio, 
enquanto o sugerido pelas classes 
C, D e E é inferior. Para os presen-
tes dos ramos de perfumaria e cos-
méticos os preços que os entrevista-
dos se dispõem a pagar não sofrem 
variações acentuadas: nas classes 
A e B, a quantia  corresponde a R$ 
111,00, na classe C é de R$ 108,00 
e nas classes D e E equivale a R4 
97,00. Já nos presentes de eletroe-
letrônicos, as diferenças dos valores 
sugeridos entre as classes de rendi-
mento tornam-se mais evidentes: R$ 
480,00 nas classes A e B, R$ 313,00 
na classe C e R$ 198,00 nas classes 
D e E, o que representa um patamar 
2,4 vezes maior entre o valor médio 

RMR preveem um gasto médio de R$ 
110,00, quantia 18,5% menor à que 
se pretende gastar com restaurantes. 
Já a despesa que se intenta com via-
gens, orçada em R$ 400,00, corres-
ponde a um custo 3,6 vezes maior do 
que o apontado para a aquisição de 
presentes (Gráfico 3). 

Analisando-se os gastos na co-
memoração do Dia dos Pais segun-
do a renda do consumidor, nota-se 
que, para a compra de presentes das 
classes D e E, a intenção dos entre-
vistados é de gastar um valor médio 
de R$ 90,00, quantia que nas classes 
A e B equivale ao dobro da previs-
ta naquelas classes e 1,6 vez maior 
do que a sugerida na classe C. Nas 
classes A e B, nas quais a parcela 
de pessoas que pretendem ir a res-
taurantes é bem superior à das ou-
tras classes de rendimento, o gasto 
médio previsto para esse tipo de co-
memoração é de R$ 161,00, quantia 
20,1% superior à que as pessoas das 
classes D e E pretendem despender 
(R$ 134,00) e quase o dobro da in-
dicada pela classe C (R$ 84,00). Os 
consumidores que sugerem viajar 
para comemorar o Dia dos Pais te-
rão gastos estimados em R$ 800,00 
nas classes A e B, volume de despe-
sa 2,7 vezes superior à prevista para 
as classes C, D e E, que correspon-
de a R$ 300,00 (Gráfico 3).

Artigos de vestuário e acessó-
rios vão ser os presentes mais fre-
quentes, preferência clara dos filhos 
das diversas classes de renda. Os 
produtos eletrônicos são a segunda 
opção entre os com renda mais ele-
vada; e entre os de menor renda, a 

escolha recai sobre os produtos de 
perfumaria e cosméticos 

Entre as pessoas entrevistadas 
na RMR que intencionam comprar 
presentes, é evidente a predominân-
cia de respostas por artigos de vestu-
ário e acessórios em todas as classes 
de rendimento (55,0% dos registros), 
opção que é apontada com mais in-
tensidade, pela ordem, nas classes D 
e E (59,0%) e A e B (54,8%). 

Como segunda maior indicação 
na escala de preferência, os consu-
midores manifestaram a opção por 
artigos de perfumaria e cosméticos 
(19,4% das sugestões). Na classe C 
essa proporção atinge 22,0%, dimi-
nuindo para 20,1% nas classes D e 
E, chegando a 12,9% nas classes A 
e B. Em seguida, aparecem no mes-
mo patamar de respostas as opções 
por presentes de eletroeletrônicos 
e calçados e acessórios, com 9,0% 
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mais alto (classes A e B) e o mais bai-
xo (classes D e E) (Gráfico 5).

As compras à vista (dinheiro 
ou cartão de débito) vão predomi-
nar amplamente, os cartões de crédi-
to serão preferidos apenas nos sho-
pping centers 

A forma predominante com 
que os consumidores da RMR suge-
rem para quitar a aquisição dos pre-
sentes do Dia dos Pais é a de paga-
mento em dinheiro, com 60,3% das 
respostas apontando nesse sentido, 
enquanto pouco mais de um terço 
das pessoas tem a intenção de qui-
tar as compras através de cartão de 
crédito (36,0%).

No comércio tradicio-
nal, a intenção dos consu-
midores da RMR adquirirem 
suas compras através de 
pagamento em dinheiro é 
majoritária (59,1% das pre-
visões). Também se deve 
destacar a compra via débi-
to em conta (42,9%), forma 
ainda superior à de paga-
mento com cartão de crédi-

to (39,2%). Por sua vez, a opção mais 
recorrente de pagamento dos presen-
tes nos shopping centers deverá ser 
a de utilização de cartão de crédito 
(57,0% das indicações), sendo tam-
bém significativa a parcela de consu-
midores que optaram pela modalida-
de de débito em conta (42,9%). Nesse 
tipo de varejo menos de um terço dos 
consumidores prefere realizar suas 
compras com pagamento à vista (Ta-
bela 1). 

Síntese 
O Dia dos Pais em 2013 será 

menos comemorado pela maioria 

dos filhos da RMR que no ano an-
terior. Essa tendência é definida pe-
los que detêm menor renda por ra-
zões sociais e econômicas, visto 
que entre os mais ricos (classes A 
e B) cresce a disposição de feste-
jar essa data.

Para os que vão comemorar, 
a compra de um presente, possi-
velmente escolhido entre artigos de 
vestuário e acessórios, com custo 
médio menor que o de outras op-
ções, será a forma preferida por 
consumidores de todas as classes 
de renda. Mas quase 30% dos que 
possuem renda mais elevada levará 
seu pai a um restaurante ou pizzaria. 
Já os produtos mais caros – eletrô-
nicos – serão preferidos por menos 
de 1 em cada 5 (16%) consumidores 
nesses estratos. 

As compras à vista (dinheiro 
ou cartão de débito) vão predominar 
amplamente, enquanto os cartões de 
crédito serão preferidos apenas nas 
compras realizadas nos shopping 
centers. 

Aspectos metodológicos

Na Região Metropolitana do Re-
cife, foram realizadas 352 entrevis-
tas, sendo 68,8% nas classes D e E, 
23,0% na classe C e 15,1% nas clas-
ses A e B. 

Total Classes A e B Classe C Classes D e E

Gráfico 5 Gasto médio sugerido por tipo de presente (R$)
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Tabela 1 Formas de pagamento por locais de compra (%)

Forma de Pagamento
Local onde pretende comprar o presente

TotalComércio 
tradicional

Shopping 
Center Galerias Mercado Informal

(Camelô)
Vendedor
autônomo Internet

À vista / Dinheiro 59,1 29,5 1,5 4,5 4,5 0,8 60,3

Débito em conta 42,9 42,9 - - - 14,3 3,2

Cartão de crédito 39,2 57,0 2,5 - - 1,3 36,0

Cartão de loja - - - - - 100,0 0,5
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