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APRESENTAÇÃO
Convênio entre 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-PE) e
o Sebrae-PE propiciou a realização da Sondagem
Especial sobre o Dia dos Namorados 2018 entre
os dias 15 e 22 de maio com os consumidores da
Região Metropolitana do Recife.
Essa Sondagem tem o objetivo de informar
aos empresários/gestores do varejo e dos serviços de alimentação acerca da disposição dos
consumidores em comemorar o evento do Dia
dos Namorados, no que diz respeito à intenção de compras. A ideia do levantamento é a
de oferecer informações estratégicas à classe
empresarial que possam auxiliar na tomada
de decisões quanto às ações que lhes permitam
alavancar as vendas.
Para esta sondagem, foram realizadas 1.523
entrevistas¹ com consumidores nas principais áreas de concentração comercial dos
municípios do Recife, Abreu e Lima, Cabo de

Santo Agostinho, Camaragibe, Jaboatão dos
Guararapes, Olinda, Paulista e São Lourenço
da Mata, localizados na Região Metropolitana
do Recife.
No plano amostral foram considerados aspectos relacionados ao sexo, faixa etária – a
partir dos 18 anos de idade –, e nível de renda
familiar mensal – a partir de 1 salário mínimo,
com a distribuição dos entrevistados apresentando a seguinte configuração:
• Sexo: 53,6% são mulheres e 46,4% são
homens
•
Idades: 30,1% com 18 a 29 anos; 41,7%
de 30 a 49 anos; 13,0% com 50 a 59 anos; 15,2%
com 60 anos ou mais;
•
Renda familiar mensal familiar: 33,9%
com 1 a 2 salários mínimos (s.m.); 19,3% com
mais de 2 até 3 s.m.; 19,0% com mais de 3 até 5
s.m.; 15,2% com mais de 5 até 10 s.m.; 12,6% com
mais de 10 salários mínimos

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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Consumidores da Região Metropolitana do Recife (RMR):
Comemoração do dia dos namorados 2018

Antes de realizar a análise sobre a intenção dos consumidores da RMR para o Dia dos
Namorados 2018, cabe observar brevemente alguns aspectos do ambiente econômico
que perpassou os dias em que se realizou esta
sondagem.
No primeiro trimestre de 2018, o índice da
atividade econômica brasileira (IBC-Br) – espécie de prévia do PIB, periodicamente divulgado pelo Banco Central – registrou crescimento
de 0,9% em relação ao mesmo período do ano
anterior. Essa variação ocorreu, não obstante,
ter-se apresentado resultado negativo em março (-0,7%). Nesse sentido, as expectativas mais
otimistas sobre a recuperação da economia tiveram uma leve arrefecida no final do trimestre.
Soma-se a esse resultado, o fato de que o
mercado de trabalho continua registrando
elevação paulatina do desemprego (saindo de
11,7% no último trimestre de 2017 para 13,1%
no primeiro trimestre de 2018), a despeito dos
resultados positivos no mercado de trabalho
formal, conforme apontam os dados do MTE,
em que o País gerou mais de 300 mil postos no
acumulado do primeiro trimestre.
Apesar de cenário ainda incerto quanto ao
rumo do mercado de trabalho durante o ano

– sobretudo por que a atividade econômica
medida pelo IBC-Br registrou a primeira variação mensal negativa desde julho de 2017
– um fator positivo é o de que a inflação continua controlada e abaixo do piso de 3%. Esse
fato permite que o Copom continue mantendo
os juros Selic em torno de 6,5%, mesmo com a
elevação da taxa de juros nos Estados Unidos
em março do corrente ano e a forte subida do
dólar comercial durante o mês de maio.
Vale ressaltar, sobre o último evento, que,
em virtude de mudanças na política de preços
da Petrobrás em 2017 – agora tomando o nível
de preços do petróleo e do câmbio no mercado
internacional como balizador do preço do combustível no mercado doméstico – o ambiente
político e econômico apresentou importantes
mudanças após a realização desta Sondagem.
Em síntese, ocorreu o evento de paralização
generalizada no transporte de cargas, cujo estopim foram os sucessivos aumentos no preço
dos combustíveis, causando uma crise de abastecimento que afetou diversos estados e que,
provavelmente, terá efeitos sobre alguns preços do varejo no curto prazo, com algum impacto sobre a intenção de compras para o período junino, envolvendo o Dia dos Namorados.

Comemorar o dia dos namorados 2018 é intenção de pouco
Mais da metade dos consumidores da RMR
Pouco mais que a metade dos consumidores da RMR declarou intenção de comemorar o
evento do Dia dos Namorados 2018, como mostra o Gráfico 1. A sondagem aponta que 53,6%
dos entrevistados pretendem comemorar essa
data (no ano passado essa parcela foi de 47,5%),
desejo que se manifesta em maior parcela entre a população masculina (56,4%), enquanto
entre as mulheres corresponde a 51,2%.

Sondagem Especial - Dia dos namorados | 2018

Não obstante grande parte dos que não festejam o Dia dos Namorados mencionarem entre as razões o fato de não ter companheiro ou
companheiro afetivo às vésperas da comemoração, verificou-se também outras alegações
para a falta interesse em participar do evento. Entre essas alegações, constam os fatores
econômico-financeiros, dos quais o mais mencionado pelos consumidores foi o desemprego.
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Gráfico 1 - Proporção de pessoas que pretendem comemorar o Dia dos Namorados, por sexo (%)

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

A comemoração do evento tem mais adeptos entre os jovens, uma vez que foi indicada
por 63,6% das pessoas na faixa de 18 a 29 anos
de idade, como se vê no Gráfico 2. Por outro
lado, nota-se que na faixa etária mais elevada

(60 anos ou mais de idade) apenas 37,3% tem
intenção de comemorar o Dia dos Namorados.
Nota-se ainda que a intenção em comemorar o
evento aumentou entre as faixas etárias, com
exceção apenas da faixa de 30 a 49 anos.

Gráfico 2 - Proporção de pessoas que pretendem comemorar o Dia dos Namorados,
por faixa etária (%)

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multi.
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Quando se observa os consumidores segundo o nível de rendimento (Gráfico 3), a intenção
de festejar o Dia dos Namorados é maior entre
as pessoas da classe de renda mensal familiar
mais elevada (mais de 10 salários mínimos),
segundo indicam 71,4% das respostas nessa
classe. Essa intenção se reduz na medida em
que diminui o nível de rendimento, atingindo

o menor patamar (40,0%) no estrato de renda
mensal familiar mais baixo (de 1 s.m. até 2 s.m.).
Nesse caso, além de apresentar o percentual
mais baixo, a classe de 1 a 2 salários mínimos
também foi a única em que essa intenção em
comemorar a data se reduziu em relação ao
ano anterior, caindo 3,4 pontos percentuais.

Gráfico 3 - Proporção de pessoas que pretendem comemorar o Dia dos Namorados, por classe
de renda mensal familiar (%)

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

Presentear é a principal forma de participação no dia dos namorados e manteve o mesmo patamar na intenção dos consumidores em relação ao ano
anterior
A intenção da compra de presentes para o
Dia dos Namorados (87,9% em 2018), entre os
que vão comemorar a data, manteve o mesmo
patamar registrado em 2017 (87,5%), sendo a
forma preferida pelos consumidores como forma de participação (Gráfico 4). As opções por
‘show ou boate’ e ‘hotel ou motel’ também tiveram o mesmo patamar de indicações, com
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cerca de 7,0% e 4,0%, respectivamente. A comemoração em restaurante, bar ou lanchonete, por sua vez, teve um nível razoável de
indicações entre as pessoas em 2018 (38,2%),
não obstante estar um pouco abaixo do percentual registrado no ano anterior (42,9%). Ir
ao cinema ou teatro registrou leve aumento,
de 6,4% para 8,3%.
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Gráfico 4 - Proporção de pessoas que vão comemorar o Dia dos Namorados, segundo as formas
de participação (%)

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multi. Nota: o somatório das categorias não totaliza 100%, uma vez
que a pergunta permitiu mais de uma resposta.

A Tabela 1 mostra que a compra de presentes é a forma preferida entre todas as faixas etárias para a comemoração do Dia dos
Namorados. Verifica-se também que a comemoração em restaurante, bar ou lanchonete é
maior nas faixas etárias de 50 a 59 anos (43,1%)
e de 30 a 49 anos (40,1%). A opção de cinema
ou teatro tem mais adeptos entre os jovens de

18 a 29 anos e as pessoas de 30 a 49 anos, segundo indicam 9,4% e 8,9% das respostas entre
os consumidores das respectivas faixas etárias.
A opção por show ou boate foi indicada com
percentuais muito próximos (7,0%) pelas faixas
etárias de 18 a 29, 30 a 49 e mis de 60 anos de
idade. Já a opção por viagens teve indicação
mais relevante (8,3%) na faixa de 30 a 49 anos.
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Tabela 1 - Proporção de pessoas que vão comemorar o Dia dos Namorados 2018,
segundo as formas de participação, por faixa etária (%)
FORMA TDE PARTICIPAÇÃO

18 A 29 ANOS

30 A 49 ANOS

50 A 59 ANOS

MAIS DE 60 ANOS

Comprar presente(s)

92,8

85,4

84,3

85,4

Ir a um restaurante, bar ou
lanchonete

37,7

40,1

43,1

26,8

Ir ao cinema ou ao teatro

9,4

8,9

5,9

4,9

Ir a show ou uma boate

7,2

7,0

5,9

7,3

Fazer uma viagem

1,4

8,3

5,9

4,9

Ir a um hotel/motel

4,3

5,1

2,0

0,0

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multi. Nota: o somatório das categorias não totaliza 100%, uma vez que a
pergunta permitiu mais de uma resposta.

A intenção em comemorar o evento dos
Namorados comprando presentes não difere muito nas respostas em todas as classes de
renda mensal familiar, todas girando na faixa
entre 86% a 89%, como se observa na Tabela
2. Já a resposta daqueles que pretendem comemorar indo a restaurante, bar ou lanchonete,

à exceção da faixa de rendimento menor, representa nos demais estratos de rendimento,
parcelas entre 39% e 43%. Por outro lado, o
propósito de festejar essa data indo ao cinema
ou ao teatro, a show e a uma boate tem maior
indicação na faixa de rendimento mensal familiar mais elevada.

Tabela 2 - Proporção de pessoas que vão comemorar o Dia dos Namorados 2018,
segundo as formas de participação, por classe de renda mensal familiar (%)
DE 1 S.M.
ATÉ 2 S.M.

MAIS DE 2 S.M.
ATÉ 3 S.M.

MAIS DE 3 S.M.
ATÉ 5 S.M.

MAIS DE 5 S.M.
ATÉ 10 S.M.

Comprar presente(s)

87,8

87,8

88,1

86,4

89,2

Ir a um restaurante, bar
ou lanchonete

29,6

41,9

42,9

39,4

40,0

Ir ao cinema ou ao
teatro

7,1

6,8

10,7

4,5

12,3

Ir a show ou uma boate

4,1

9,5

4,8

7,6

10,8

Fazer uma viagem

2

4,1

6

10,6

4,6

Ir a um hotel/motel

5,1

6,8

3,6

3

0

FORMA DE PARTICIPAÇÃO

MAIS DE 10 S.M.

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multi. Nota: o somatório das categorias não totaliza 100%, uma vez que a
pergunta permitiu mais de uma resposta
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Predileção de presentes recai sobre roupas e /ou acessórios do vestuário
A preferência dos consumidores da RMR
para presentear no Dia dos Namorados 2018
recai, como tradicionalmente ocorre, sobre
item de ‘roupa ou acessório de vestuário’, apontado por 38,5% dos entrevistados (Gráfico 5).
Entre outros itens presenteáveis com destaque

figuram ‘perfume e cosmético’ e ‘sapato, sandália ou acessório de calçado’, respectivamente com 30,3% e 14,7% das indicações. Em patamar mais abaixo ressaltam ‘bolsa, mochila e
carteira’ (8,5%), ‘relógio’ (6,5%) e ‘joia e/ou bijuteria’ (5,9%).

Gráfico 5 - Produtos mais procurados para os presentes do Dia dos Namorados 2018 (% das
pessoas que compram presentes)

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multi.
Nota: O somatório das categorias não totaliza 100%, pois a pergunta permitiu múltipla resposta.
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O item ‘roupa ou acessório de vestuário’ tem
maior predileção entre os consumidores com
50 a 59 anos (51,2%), enquanto ‘perfume e cosmético’ é apontado em maior proporção entre
as pessoas da faixa etária mais elevada (mais

de 60 anos), com 37,1% das respostas (Tabela
3). O artigo ‘sapato, sandália ou acessório de
calçado’ também tem a preferência pelos consumidores na faixa etária mais alta, apontado
por 28,6% das pessoas nessa categoria.

Tabela 3 - Produtos mais procurados para os presentes do Dia dos Namorados
2018, por faixa etária (% das pessoas que compram presentes)
PRODUTO

18 A 29 ANOS

30 A 49 ANOS

50 A 59 ANOS

MAIS DE 60 ANOS

Roupa ou acessório do
vestuário

31,3

41,8

51,2

37,1

Perfume e cosmético

30,5

32,8

16,3

37,1

Sapato, sandália ou acessório de calçado

10,9

17,2

7,0

28,6

Bolsa, mochila e carteira

7,8

9,0

14,0

2,9

Relógio

9,4

6,7

2,3

0,0

Joia e/ou bijuteria

8,6

4,5

4,7

2,9

Celular, smartphone e
tablet

4,7

4,5

4,7

2,9

Cesta matinal ou de outra
ocasião

4,7

3,0

2,3

2,9

Artigo de cama, mesa e
banho

0,8

3,0

2,3

5,7

ÓCULOS

0,8

3,7

2,3

0,0

Livro, CD, DVD e Blu-ray
Disc

2,3

0,7

4,7

0,0

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

No que se refere ao nível de rendimento,
a Tabela 4 mostra que o presente ‘roupa ou
acessório de vestuário’ é preferido pelas pessoas com renda familiar mensal mais baixa
(44,2%), ao passo que ‘perfume e cosmético’ é
bem - cotado pelos consumidores de três faixas
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de rendimento: ‘mais de 10 s.m.’, ‘de 1 s.m. a 2
s.m.’ e ‘mais de 2s.m. até 3 s.m.’. Já os itens ‘relógio’, ‘joia e/ou bijuteria’ e ‘celular, smartphone
e tablet’ têm maior predileção junto aos consumidores do estrato de rendimento mensal
familiar de ‘mais de 5 s.m. até 10 s.m.’.
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Tabela 4 - Produtos mais procurados para os presentes do Dia dos Namorados
2018, por classe de renda familiar (% das pessoas que compram presentes)
PRODUTO

DE 1 S.M.
ATÉ 2 S.M.

MAIS DE 2 S.M.
ATÉ 3 S.M.

MAIS DE 3 S.M.
ATÉ 5 S.M.

MAIS DE 5 S.M.
ATÉ 10 S.M.

Roupa ou acessório do
vestuário

44,2

38,5

41,9

29,8

34,5

Perfume e cosmético

32,6

32,3

29,7

22,8

32,8

Sapato, sandália ou
acessório de calçado

15,1

20,0

12,2

10,5

15,5

Bolsa, mochila e
carteira

8,1

10,8

13,5

3,5

5,2

Relógio

2,3

9,2

6,8

10,5

5,2

Joia e/ou bijuteria

1,2

3,1

4,1

19,3

5,2

Celular, smartphone e
tablet

0,0

1,5

5,4

10,5

6,9

Cesta matinal ou de
outra ocasião

1,2

3,1

4,1

7,0

3,4

Artigo de cama, mesa
e banho

2,3

1,5

2,7

1,8

3,4

Óculos

1,2

0,0

1,4

3,5

5,2

Livro, CD, DVD e Blu
-ray Disc

1,2

3,1

2,7

1,8

0,0

MAIS DE 10 S.M.

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

Consumidores preferem pagamento das compras dos presentes em dinheiro
A forma preferida pela qual os consumidores
pretendem pagar pela aquisição dos presentes é
a da quitação das compras através do cartão de
crédito ou de loja, com 42,9% das indicações. A
compra à vista, em dinheiro, representa 38,8%
da preferência das pessoas. Computando-se

entre as compras à vista, a parcela daqueles
que se inclinam pelo pagamento via cartão de
débito (16,2% dos entrevistados que pretendem
comemorar o Dia dos Namorados presenteando) se tem um total de 55,0% de pessoas que devem quitar seus débitos de imediato (Gráfico 6).
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Gráfico 6 - Proporção de pessoas que vão comprar presente(s) para o Dia dos Namorados 2018,
segundo a forma de pagamento do(s) presente(s) (%)

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

Analisando os consumidores por faixa etária, a maior parcela deles intencionam pagar a
aquisição dos presentes à vista, em dinheiro e/
ou cartão de débito, encontram-se nos estratos das pessoas com mais idade: 62,9% entre as

pessoas com mais de 60 anos e 62,8% nas com
50 a 59 anos (Tabela 5). Na faixa etária de 30
a 49 anos, a propensão dos entrevistados é de
quitar suas compras via cartão de crédito ou
de loja (50,7%).

Tabela 5 - Proporção de pessoas que vão comprar presente(s) para o Dia dos Namorados 2018 por
sexo faixa etária, segundo a forma de pagamento do(s) presente(s) (%)
FORMA DE PAGAMENTO

18 A 29 ANOS

30 A 49 ANOS

50 A 59 ANOS

MAIS DE 60 ANOS

Cartão de Crédito ou de
Loja

39,8

50,7

32,6

37,1

Dinheiro

43,0

33,6

41,9

40,0

Cartão de Débito

16,4

12,7

20,9

22,9

Crediário ou Boleto
bancário

0,0

2,2

2,3

0,0

Não sabe

0,8

0,7

2,3

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

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

Quase 2/3 dos consumidores dos entrevistados (66,3%) que declararam a intenção de
adquirir os presentes através de pagamento à
vista – em dinheiro e/ou via cartão de débito –
encontram-se na faixa de rendimento familiar
mais baixo (de 1 s.m. até 2 s.m.), representando
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66,3% das respostas (Tabela 6). Por sua vez, a
compra dos presentes via cartão de crédito ou
de loja tem maior preferência junto ao estrato
de renda familiar de ‘mais de 5 s.m. até 10 s.m.’,
com 52,6% das indicações.
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Tabela 6 - Proporção de pessoas que vão comprar presente(s) para o Dia dos Namorados 2018 por
classe de renda familiar, segundo a forma de pagamento do(s) presente(s) (%)
FORMA DE PAGAMENTO

DE 1 S.M. A
ATÉ 2 S.M.

MAIS DE 2 S.M.
ATÉ 3 S.M.

MAIS DE 3 S.M.
ATÉ 5 S.M.

MAIS DE 5 S.M.
A ATÉ 10 S.M.

MAIS DE 10 S.M.

Cartão de Crédito ou
de Loja

30,2

40,0

47,3

52,6

50,0

Dinheiro

55,8

43,1

37,8

26,3

22,4

Cartão de Débito

10,5

16,9

10,8

21,1

25,9

Crediário ou Boleto
bancário

1,2

0,0

4,1

0,0

0,0

Não sabe
Total

2,3

0,0

0,0

0,0

1,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

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

Maior opção dos consumidores é pela compra de presentes
em lojas do comércio tradicional
O comércio tradicional predomina como
o principal local/canal para compra dos presentes do Dia dos Namorados pelos consumidores da RMR, com pouco mais que a metade
(51,5%) das indicações entre os entrevistados

que mostraram essa intenção (Gráfico 7). Outro
local/canal de compras com significativa parcela de indicações é o shopping center, opção
apontada por 41,5% dos pesquisados.

Gráfico 7 - Proporção de pessoas que vão comprar presente(s) para o Dia dos Namorados 2018,
segundo o local de compra do(s) presente(s) (%)

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multiconsultoria.
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As compras realizadas em estabelecimentos
do comércio tradicional têm a preferência dos
consumidores na faixa etária de 50 a 59 anos
(58,1% das respostas), enquanto as pessoas no

estrato mais elevado (mais de 60 anos) optam
pelas lojas dos shopping centers, sendo a de segurança e a comodidade um dos motivos por
essa preferência (Tabela 7).

Tabela 7 - Proporção de pessoas que vão comprar presente(s) para o Dia dos Namorados 2018 por
faixa etária, segundo o local de compra do(s) presente(s) (%)
LOCAL DE COMPRA

18 A 29 ANOS

30 A 49 ANOS

50 A 59 ANOS

MAIS DE 60 ANOS

Comércio Tradicional

49,2

56,0

58,1

34,3

Shopping Center

43,8

38,8

34,9

51,4

Catálogo ou Representante

5,5

2,2

0,0

11,4

Comércio Eletrônico
(Internet)

0,0

1,5

2,3

2,9

Não sabe

0,8

0,7

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total

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

No que diz respeito à classe de renda familiar, a sondagem mostra que as compras de presentes nos estabelecimentos do comércio tradicional têm a preferência dos consumidores
com menor nível de rendimento (‘de 1 s.m. até

2 s.m.’ e ‘mais de 2 s.m. até 3 s.m.’), ao passo que
as pessoas com maior renda familiar (‘mais de
5 s.m. até 10 s.m.’ e ‘mais de 10 s.m.’) optam por
lojas dos shopping centers (Tabela 8).

Tabela 8 - Proporção de pessoas que vão comprar presente(s) para o Dia dos Namorados 2018 por
classe de renda familiar, segundo o local de compra do(s) presente(s) (%)
DE 1 S.M. A
ATÉ 2 S.M.

MAIS DE 2 S.M. A
ATÉ 3 S.M.

MAIS DE 3 S.M.
A ATÉ 5 S.M.

MAIS DE 5 S.M.
A ATÉ 10 S.M.

Comércio Tradicional

61,6

61,5

51,4

42,1

34,5

Shopping Center

29,1

26,2

44,6

54,4

60,3

Catálogo ou Representante

7,0

7,7

1,4

1,8

1,7

Comércio Eletrônico
(Internet)

0,0

3,1

2,7

0,0

0,0

LOCAL DE COMPRA

Não sabe
Total

MAIS DE 10 S.M.

0,0

1,5

0,0

0,0

1,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multi.
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Ticket médio sugerido pelos consumidores da rmr na compra de presentes para o dia dos namorados 2018 é de r$ 190
(valor cujo aumento real é de 14% em relação a 2017)
A média de gastos apontada pelos consumidores da RMR para aquisição de presentes
referentes ao Dia dos Namorados 2018 é de R$
190, como mostra o Gráfico 8. Comparado ao
gasto médio indicado no ano de 2017, esse valor expressa um aumento real de 14%, quando
se considera a inflação medida pelo IPCA entre

abril de 2017 e abril de 2018, períodos das respectivas sondagens. O gasto sugerido pelos
homens em 2018 é ligeiramente superior ao
das mulheres, entretanto o gasto médio sugerido pelo público feminino apresentou maior
expansão (variação de 22,1%) que o sugerido
pelo masculino (7,6%).

Gráfico 8 - Gasto médio com a compra de presente(s) para o Dia dos Namorados 2018, por sexo
- valores em Reais (R$) a preços de abril/2018

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

Quando se observa as faixas etárias, os valores são muito próximos entre as idades de 30
a 49, 50 a 59 e 60 anos ou mais (por volta de
R$ 200), enquanto na faixa de 18 a 29 anos se

registra o menor valor (R$ 172). Vale ressaltar
que na faixa de 60 anos ou mais a propensão
a gastar apresentou uma queda substancial,
como se vê no Gráfico 9.
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Gráfico 9 - Gasto médio com a compra de presente(s) para o Dia dos Namorados, por faixa
etária - valores em Reais (R$) a preços de abril/2018

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

O maior gasto médio sugerido na compra
de presentes para o Dia dos Namorados verifica-se nos consumidores com renda familiar
de ‘mais de 5 até 10 salários mínimos’ (R$ 318),
conforme aponta o Gráfico 10, quantia bem superior à média geral (R$ 190) do gasto vista
no Gráfico 8. Nessa classe também se registra
o maior crescimento do gasto médio sugerido
pelos consumidores em relação ao indicado no

ano anterior (variação de 32,1%). Por sua vez,
no estrato de rendimento familiar mais baixo
(de 1 s.m. até 2 s.m.), o gasto médio com a aquisição de presentes é de R$ 91, ou seja, 3,5 vezes menor que o maior valor preconizado e 2
vezes menor que o valor médio sugerido pelos
consumidores. Nesse caso, o valor sugerido foi,
a preços do último ano, idêntico ao de 2017.

Gráfico 10 - Gasto médio com a compra de presente(s) para o Dia dos Namorados, por classe de
renda mensal familiar - valores em Reais (R$) a preços de abril/2018

Fonte: Instituto Fecomércio-PE/CEPESQ e Ceplan Multi.
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Gasto médio sugerido em restaurante, bar e lanchonete é
maior que o da comemoração do evento do ano anterior

Para os dispêndios previstos na comemoração em restaurante, bar e lanchonete, o valor
médio apontado pelos consumidores da RMR
corresponde a R$ 141, gasto que em relação ao
valor sugerido no ano anterior foi 23,3% maior,
quando se considera a inflação medida entre
abril/2017 e abril/2018, como se vê no Gráfico
11, que apresenta o gasto médio sugerido por
faixa etária.

A previsão de gasto com restaurante, bar
ou lanchonete na comemoração no Dia dos
Namorados 2018 é maior no estrato de idade
mais alto (mais de 60 anos), com os consumidores pretendendo despender R$ 174, quantia
que se reduz na medida em que diminui a faixa
etária, chegando a R$ 116 entre as pessoas mais
jovens (18 a 29 anos). Não obstante apontarem
o maior gasto médio com restaurante, bares e
lanchonetes, os consumidores de 60 anos ou
mais registraram uma propensão menor que
a do ano anterior, com redução real de 11,1%.

Gráfico 11 - Gasto médio com restaurantes, bares e lanchonetes no Dia dos Namorados, por
faixa etária - valores em Reais (R$) a preços de abril/2018

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

No que diz respeito às classes de renda familiar (Gráfico 12), o gasto médio sugerido pelos consumidores para a comemoração fora de
casa, em restaurante, bar ou lanchonete é mais
baixo entre as pessoas do menor estrato de renda familiar (de 1 s.m. até 2 s.m.), equivalendo a
R$ 118, quantia que aumenta paulatinamente

na medida em que cresce a faixa de renda familiar, atingindo R$ 170 na classe de ‘mais de
10 s.m.’. Vale salientar que, quando se observa
os consumidores por classe de renda, todos os
estratos apontaram crescimento do gasto médio em restaurantes, bares e lanchonetes em
relação ao ano anterior.
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Gráfico 12 -Gasto médio com restaurantes, bares e lanchonetes no Dia dos Namorados, por
classe de renda mensal familiar - valores em Reais (R$) a preços de abril/2018

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