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APRESENTAÇÃO
A Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de Pernambuco (FecomércioPE), através do Instituto Oscar Amorim de
Desenvolvimento Econômico e Social (Instituto
Fecomércio-PE) em convênio com o Sebrae-PE,
realizou entre os dias 23 e 27 de maio Sondagem
de Opinião sobre o Dia dos Namorados 2017
com os consumidores da Região Metropolitana
do Recife, nos municípios de Recife, Olinda,
Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Cabo de
Santo Agostinho, Camaragibe, São Lourenço
da Mata e Abreu e Lima.
Esta pesquisa tem o objetivo de informar
aos empresários e/ou gestores do segmento do

comércio varejista e dos prestadores de serviços
de alimentação sobre a intenção dos consumidores quanto à comemoração e às compras referentes a esta data comemorativa. Dessa forma,
a sondagem oferece informações estratégicas
que os permitem programar suas ações no que
se refere a esse evento.
Cabe ressaltar que a pesquisa visou a captar a intenção dos consumidores quanto à comemoração do Dia dos Namorados de forma
ampla, envolvendo não apenas pessoas que se
encontrem em condição de namoro, mas também as demais formas de relacionamento ou
mesmo na ausência de parceiro afetivo.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Nesta sondagem, foram realizadas 692 entrevistas nas principais áreas de concentração
comercial dos municípios. O plano amostral
levou em consideração aspectos relacionados
ao sexo, à faixa etária – a partir dos 18 anos de
idade – e ao nível de renda familiar mensal –
a partir de 1 salário mínimo. Nesses termos, a
distribuição das pessoas entrevistadas apresentou a seguinte configuração:

•

Mulheres: 53,8%; Homens: 46,2%

•
Idade de 18 a 29 anos: 29,7%; 30 a 49
anos: 41,8%; 50 a 59 anos: 13,3%; 60 anos ou
mais: 15,3%
•
Renda Familiar Mensal de 1 a 2 salários mínimos: 32,7%; mais de 2 até 3 s. m.: 19,4%
mais de 3 até 5 s.m.: 19,2%; mais de 5 até 10 s.m.:
15,9%; mais de 10 salários mínimos: 12,9%.

¹O Instituto Fecomércio-PE, em nome dos demais parceiros, agradece aos consumidores entrevistados, pela atenção dedicada aos pesquisadores e à presteza pelas informações concedidas, sem as quais este
trabalho não poderia ser realizado.
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A INTENÇÃO DOS CONSUMIDORES SOBRE O DIA DOS NAMORADOS 2017
Menos que a metade dos consumidores
pretende comemorar o dia dos namorados
em 2017. Proporção é maior entre os homens.
A persistente crise econômica do país atingiu fortemente a capacidade de compra dos
consumidores, com a combinação de inflação
acelerada até o início de 2016 – IPCA acumulando 10,71% nos doze meses encerrados em
janeiro de 2016 – e desemprego elevado até o
início de 2017 – até março de 2017, a taxa de
desocupação (PNAD Contínua/IBGE) alcançou 13,7%, caindo timidamente para 13,6% no
mês seguinte.
Com efeito, a retração do consumo no Brasil
tem sido uma constante nos últimos dois anos,
quando o volume de vendas do comércio varejista apresentou queda de 4,3% em 2015 e
6,2% em 2016 e já acumula queda de 3,0% no
primeiro trimestre de 2017, em relação ao mesmo período do ano anterior. Em Pernambuco,
onde o mercado de trabalho foi intensamente
impactado pela desmobilização de mão de obra
em obras de infraestrutura no interior do estado e nos investimentos da cadeia produtiva
de petróleo, gás e naval off-shore, o desempenho do varejo foi ainda mais negativo: -7,7%
em 2015 e -9,9% em 2016 e ainda acumulou
variação de -0,8% de janeiro a março de 2017.

Tais fatos denotam o pouco interesse nas
comemorações, compras e gastos nas diversas
sondagens de opinião sobre eventos comemorativos realizadas pelo Fecomércio-PE ao longo
dos três últimos anos.
Vale destacar que, em Pernambuco, o arrefecimento do ritmo inflacionário e a desaceleração do ritmo de demissões podem ter
contribuído para uma retomada, ainda tímida,
do consumo no mês de março, quando as vendas do comércio varejista cresceram 2,5%, enquanto no país como um todo o desempenho
foi negativo (-4,0%). Essa perspectiva, de certa
forma, refletiu na intenção dos consumidores
da RMR em comemorar o Dia dos Namorados
2017 (Gráfico 1), que apresentou um pequeno
aumento comparativamente ao desejo expresso no ano passado.
O Gráfico 1 mostra que menos da metade dos
consumidores entrevistados (47,5%) demonstrou a intenção de comemorar esse evento em
2017 – em 2016, esse percentual correspondeu
a 42,4% –, parcela que é maior entre as pessoas
do sexo masculino (52,2%), ao passo que entre
as mulheres essa proporção cai para 43,5%.
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Gráfico 1 - RMR: proporção de pessoas que pretendem comemorar o Dia dos Namorados 2017, por sexo
(%)

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multiconsultoria.

Observa-se que o desejo de comemorar o
Dia dos Namorados 2017 é mais significativo
entre as pessoas situadas na faixa de ‘18 a 29

anos’, em que 57,1% dos entrevistados demonstram essa intenção, como mostra o Gráfico 2.

Gráfico 2 - RMR: pessoas que pretendem comemorar o Dia dos Namorados 2017, por faixa etária, em %

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multiconsultoria.
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Presentear é a principal intenção dos
consumidores que pretendem comemorar o
dia dos namorados em 2017
A forma predileta dos consumidores da
RMR que pretendem comemorar a data do
Dia dos Namorados é a tradicional compra
de presentes, apontada por 87,5% das pessoas
(Gráfico 3) – no ano passado, esse percentual
foi de 84,3%.

Entre as faixas etárias, a compra de presentes
foi enfatizada pelas pessoas mais jovens, de 18
a 29 anos (91,5%). Já entre as classes de renda
familiar, as pessoas com ‘mais de 3 s.m. até 5
s.m.’ demonstram a maior intenção (92,8%).
Outra forma de comemorar refere-se à
confraternização em restaurantes, bares e
lanchonetes, com expressiva indicação de 42,9%
do total de respostas (em 2016 correspondeu
a 33,8%).

Gráfico 3 - RMR: formas de comemoração do Dia dos Namorados 2017 (% dos consumidores que pretendem comemorar)

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multiconsultoria.

Roupas e /ou acessórios do vestuário são a
preferência entre as opções de presentes
Itens de roupas e acessórios do vestuário
figuram entre os mais indicados pelos
consumidores no momento da compra de

presentes para o Dia dos Namorados 2017,
segundo apontam 38,2% dos entrevistados que
irão presentar (ver Gráfico 4). Também com
razoável parcela das indicações destacam-se
os itens de perfumaria e cosméticos (25,7%) e
de calçados (12,5%).
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Gráfico 4 - RMR: produtos mais procurados pelos consumidores para presentear no Dia dos Namorados 2017 (% dos consumidores que pretendem presentear)

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multiconsultoria.
* O somatório das categorias não totaliza 100%, pois a pergunta permitiu múltipla resposta.

Consumidores preferem pagamento das
compras dos presentes em dinheiro
Para a aquisição dos presentes, a preferência
recai sobre as formas de pagamento à vista:
compra em dinheiro representa 42,7% das
respostas, somando-se à parcela de 15,6%
das pessoas que optam pelo cartão de débito,
perfazendo um total de 58,3% de entrevistados
que deverão adquirir presentes e pretendem
fugir de juros relacionados às compras a prazo

(Gráfico 5). Já a parcela de pessoas que pretende
quitar suas compras de presentes a prazo
corresponde a 41,6%, sendo: 41,3% via cartão de
crédito ou de loja e 0,3% em crediário ou boleto
bancário. Apesar da redução recente dos juros,
as taxas praticadas no mercado pelas compras
no crediário tornam essa opção pouco atrativa
aos consumidores, que preferem a opção de
pagar à vista, visando aos descontos oferecidos
com o pagamento no ato da compra.
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Gráfico 5 - RMR: formas de pagamento dos presentes para o Dia dos Namorados 2017 (% dos consumidores que pretendem presentear)

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multiconsultoria.

Maior opção dos consumidores é pela
compra de presentes em lojas do comércio
tradicional
Compras no comércio tradicional
predominam entre os consumidores da RMR
que irão presentear no Dia dos Namorados 2017,

sendo o local de compra preferido por mais
da metade das pessoas entrevistadas (54,9%),
como se vê no Gráfico 6. Entretanto, é também
expressiva a proporção dos que indicam os
shoppings centers como o local preferido para
efetuar suas compras, opção sugerida por 39,9%
dos pesquisados.

Gráfico 6 - RMR: locais de compra dos presentes para o Dia dos Namorados 2017 (% dos consumidores
que pretendem presentear)

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multiconsultoria.
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Gasto médio com a compra de presentes
para o dia dos namorados em 2017 será de r$
162 – 24% menor do que o gasto sugerido no
ano anterior
Os consumidores da RMR pretendem gastar,
em média, R$ 162 com a compra de presentes
para o Dia dos Namorados 2017 (Gráfico 7),
quantia correspondente a 76% do valor indicado

para a compra de presentes no ano passado,
que correspondeu a R$ 214.
O ticket médio dos presentes a serem
adquiridos pelos homens é superior ao das
mulheres (respectivamente, R$ 176 e R$ 147).

Gráfico 7 - RMR: gasto médio com presentes para o Dia dos Namorados 2017 segundo o sexo (em R$
1,00)

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multiconsultoria

O gasto médio para aquisição dos presentes
entre as pessoas situadas na classe com renda
familiar de mais de 2 até 3 salários mínimos (R$
131) situa-se abaixo da média de R$ 162 (Gráfico
8). Já nas classes de renda acima de 3 salários
mínimos, o gasto médio com presentes situa-se

acima da média e alcança o maior patamar
entre os consumidores com renda familiar de
mais de 5 até 10 salários mínimos (R$ 234). Na
classe de renda com 1 até 2 salários mínimos,
naturalmente, encontra-se o menor valor gasto
com presentes por consumidor (R$ 88).
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Gráfico 8 - RMR: gasto médio com presentes para o Dia dos Namorados, por renda familiar (em R$ 1,00)

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multiconsultoria.

Gasto médio em restaurantes, bares e lanchonetes para a comemoração do dia dos namorados 2017 será bem inferior ao do ano anterior
A comemoração do Dia dos Namorados também pressupõe gastos em restaurantes, bares
e lanchonetes, segunda forma de celebração

preferida pelos consumidores da RMR. Nesse
sentido, as pessoas estimam um gasto médio de
R$ 111, como mostra o Gráfico 9 (para o Dia dos
Namorados do ano passado, essa previsão de
gastos foi de R$ 174), sendo o gasto pretendido
pelos homens pouco superior ao das mulheres.

Gráfico 9 - RMR: gasto médio em restaurantes, bares ou lanchonete no Dia dos Namorados 2017, por
sexo (R$ 1,00)

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multiconsultoria.
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No que concerne às classes de renda familiar (Gráfico 10), o gasto médio em restaurantes, bares e lanchonetes dos consumidores na
classe com renda familiar de mais de 3 até 5
salários mínimos (R$ 105) situa-se abaixo da

média (R$ 111). Já nas classes de renda acima
de 5 salários mínimos, o gasto médio com presentes situa-se acima da média, alcançando o
maior valor (R$ 137) na classe de mais de 5 até
10 salários mínimos.

Gráfico 10 - RMR: gasto médio em restaurantes, bares ou lanchonete no Dia dos Namorados 2017, por
renda familiar (em R$ 1,00)

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multiconsultoria.

Sete entre dez consumidores que não irão
comemorar o dia dos namorados alegam estar
sem namorado(a)
Entre os consumidores que não demonstram
intenção de celebrar o Dia dos Namorados (52,5%
do total de entrevistados), 70,0% justificou como
principal motivo o fato de não ter namorado ou
um relacionamento afetivo atualmente (Gráfico
11). Deve-se ressaltar, entretanto, que todos

os outros argumentos direcionam tal decisão
a fatores econômicos, todos eles diretamente
relacionados à crise econômica do país: 10,5%
disseram ‘estar sem dinheiro ou com pouco dinheiro’, 9,4% alegaram ‘estar desempregado(a)
s’, 8,8% atribuíram tal decisão ao fato de ‘estar
endividado(a)s’ e 4,4% queixaram-se dos preços
altos como fator impeditivo à comemoração.
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Gráfico 11 - RMR: proporção de pessoas que não pretendem comemorar o Dia dos Namorados 2017,
segundo o motivo de não comemorar (%)

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multiconsultoria.

SÍNTESE
Menos da metade dos consumidores da
RMR expressaram o desejo de comemorar o
Dia dos Namorados 2017, mas, comparativamente ao mesmo evento do ano passado, houve um aumento das pessoas que demonstram
esse propósito.
A tradicional compra de presentes é a forma preferida pelos consumidores para comemorar o evento do Dia dos Namorados, opção
que tem maior frequência entre as pessoas mais
jovens. Entre os presentes com maior intenção
de compra, destacam-se os itens de vestuários
e acessórios, os de perfumaria e cosméticos e
os calçados.
Para a compra desses presentes, a forma de
pagamento com maior escolha é à vista, em dinheiro, maneira mais direta que os consumidores têm de escapar dos juros que se relacionam
diretamente ao uso do cartão de crédito.
A maioria dos consumidores optam pela
compra de presentes em estabelecimentos do
comércio tradicional, onde acreditam encontrar
preços mais em conta, mas também é expressivo

o número de pessoas que indicam os shoppings centers como o local preferido para efetuar
suas compras.
Para a compra de presentes para o Dia dos
Namorados 2017, os consumidores sugerem um
ticket médio de R$ 162, quantia equivalente a
¾ da enunciada no Dia dos Namorados 2016. A
segunda forma preferida pelas pessoas de comemorar o Dia dos Namorados é a de celebrar
o evento em restaurantes, bares e lanchonetes,
estimando para isso um gasto médio de R$ 111.
Para os consumidores que declararam não ter
intenção de comemorar o Dia dos Namorados
2017, a principal justificativa alegada foi de não
ter namorado ou companheiro afetivo atualmente. Entretanto, para aquele(a)s que têm namorado(a) e não irão comemorar o evento, os motivos
apontados relacionam-se a fatores econômicos,
pontuando o fato de ‘estar sem dinheiro ou com
pouco dinheiro’, ‘estar desempregado(a)s’, ‘estar
endividado(a)s’ e queixaram-se dos preços altos
como fator impeditivo à comemoração.
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Sede provisória Rua do Sossego, 264, Boa Vista,
Recife, Pernambuco, CEP 50.050-080
Tel.: (81) 3231-5393 (PABX)
Anexo: Rua Bispo Cardoso Ayres, 147, Sala 105,
Santo Amaro (esquina com a Rua do Príncipe)
Recife, Pernambuco, Brasil, CEP 50.050-135
Tel.: (81) 3423-8423 | 3423-7440 (PABX)
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