
1Pesquisa de Opinião - Dia dos Pais | 2018

Pesquisa de Opinião
Dia dos Pais | 2018



2Pesquisa de Opinião - Dia dos Pais | 2018

Dia dos Pais | 2018

Pesquisa de Opinião

Depois de um longo período de retração eco-
nômica, no início deste ano, com inflação baixa 
e controlada e sinais de retomada da produção 
e do emprego, prevaleciam expectativas oti-
mistas de que o país finalmente iniciaria uma 
rota de crescimento sustentável. Entretanto, 
fica cada vez mais evidente que o cenário atual 
mudou para pior. E entre os fatores que expli-
cam tal variação de cenário destaca-se o atri-
bulado ambiente político-eleitoral, elemento 
que assume maior relevância à medida que se 
aproximam as eleições em meio a crescente 
fragilidade política do atual governo. No setor 
externo, redefinição das políticas monetária e 
comercial dos EUA contribuem para aumentar 
a turbulência nos mercados de câmbio e finan-
ceiro que voltam a apresentar maior volatilida-
de. Acrescente-se a isso o crescimento da dívida 
pública brasileira, que expõe a fragilidade fiscal 
do país. Por fim, a greve/lock out no segmen-
to de transporte rodoviário de cargas em 10 
dias de maio causou um choque inflacionário 
e contribuiu significativamente para frustrar 
projeções de crescimento do PIB em 2018. Os 
principais indicadores econômicos permitem 
inferir que o desempenho da economia brasi-
leira será positivo em 2018, relativamente ao 
ano de 2017, todavia sem confirmar o ritmo 

de crescimento que se esperava no início deste 
ano (cerca de 3%). Um crescimento econômico 
de no máximo 1,5% é modesto para uma eco-
nomia que passou por uma profunda recessão, 
da qual emergiu com elevação do PIB de ape-
nas 1,0% em 2017. Portanto, nesse contexto, o 
país estará completando inédita experiência 
de três anos consecutivos de estagnação/reces-
são (2014/2016) combinada com lenta recupe-
ração nos dois anos seguintes (2017-2018), in-
suficiente para reverter a queda da renda per 
capita no período.

Esse é o cenário no qual se realizou a 
Sondagem de Opinião no Comércio Varejista 
da Região Metropolitana do Recife, visando 
captar intenções dos consumidores e expecta-
tivas dos empresários/gestores com respeito a 
compras motivadas por comemorações do Dia 
do Pais 2018. Trata-se de trabalho realizado anu-
almente pela Federação do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco 
(Fecomércio-PE), por intermédio do Instituto 
Oscar Amorim de Desenvolvimento Econômico 
e Social (Instituto Fecomércio-PE), em convê-
nio com o Sebrae-PE e com o apoio da Ceplan 
Multiconsultoria – cujos resultados são apre-
sentados neste relatório.¹

Apresentação

¹ A Fecomércio-PE, em nome dos demais parceiros, agradece aos consumidores e empresários/gestores entrevistados, 

pela boa vontade na prestação das informações solicitadas e pela atenção que dedicaram aos pesquisadores. Sem tal 

apoio, este trabalho não poderia ter sido realizado.
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A pesquisa de campo – a partir da qual foi 
gerada a principal base empírica deste trabalho 
– foi realizada no período de 16 a 20 de julho 
de 2018, abrangendo os municípios de Recife, 
Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista, Cabo 
de Santo Agostinho, Camaragibe, São Lourenço 
da Mata e Abreu e Lima, os quais represen-
tam, em termos econômicos e demográficos, 
85,9% do PIB (IBGE, 2015) e 91,3% da popula-
ção (IBGE, 2017) da Região Metropolitana do 
Recife.  Foram ouvidas 1.738 pessoas, sendo 
1.233 consumidores e 505 empresários/gesto-
res do comércio (287) e prestadores de serviços 
de alimentação (218). 

No que diz respeito às entrevistas com con-
sumidores destaque-se que as mesmas foram 
realizadas nas proximidades dos principais 
endereços comerciais dos municípios cobertos 
pela Sondagem. Foram coletadas informações 
que possibilitassem mensurar a proporção de 
consumidores que intencionam comemorar o 
Dia dos Pais 2018, formas de comemoração, 
gasto médio previsto para compra de presentes, 

viagens, comemorações em casa e fora de casa 
(restaurantes, bares etc.); bem como forma de 
pagamento e preferência por canais de compras.

O universo considerado na sondagem – re-
ferente aos consumidores – é constituído pela 
população com 18 anos ou mais (que tenham 
pais vivos, ou que reconheçam como tal al-
gum ente familiar), residentes nos municípios 
de abrangência, cuja renda familiar seja igual 
ou maior do que 1 (um) salário mínimo. Nesse 
sentido, levaram-se em consideração, na dis-
tribuição amostral, as cotas e parâmetros con-
tidos na Tabela 1, a seguir: 1) 46,7% homens e 
53,3% mulheres; 2) 28,5% na faixa etária de 18 
a 29 anos, 39,7% entre 30 a 49 anos e 31,8% 
com 50 anos ou mais; 3) 30,8% no estrato de 
rendimento familiar de 1 a 2 salários mínimos 
(s.m.), 18,8% acima de 2 até 3 s.m., 18,9% com 
renda familiar acima de 3 até 5 s.m., 16,6% aci-
ma de 5 até 10 s.m. e 14,9% com mais de 10 s.m. 
de renda familiar.

1.  Aspectos Metodológicos

Tabela 1 – Dia dos Pais 2018: Consumidores pesquisados por sexo, por idade e por renda familiar, em %

RENDA FAMILIAR (EM 
SALÁRIOS MÍNIMOS)

HOMENS MULHERES

18 A 
29 30 A 49 50 OU 

MAIS TOTAL 18 A 29 30 A 49 50 OU 
MAIS TOTAL

Mais de 3 a 5 s.m. 4,3 6,1 3,6 14,0 4,6 6,8 5,4 16,8

Mais de 2 a 3 s.m. 2,8 3,6 2,4 8,8 2,9 4,1 2,9 10,0

Mais de 3 a 5 s.m. 2,7 3,6 2,8 9,0 2,8 4,1 3,0 9,9

Mais de 5 a 10 s.m. 2,3 2,9 2,7 7,9 2,3 3,2 3,2 8,7

Mais de 10 s.m. 1,9 2,4 2,7 7,0 1,9 2,8 3,2 7,9

TOTAL GERAL 13,9 18,6 14,2 46,7 14,6 21,1 17,6 53,3
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No que diz respeito aos empresários/gesto-
res, foram considerados no comércio varejista 
os segmentos de ‘hipermercados e supermerca-
dos’, ‘vestuário, calçados, artigos de couro e teci-
dos’, ‘móveis, eletrodomésticos e aparelhos ele-
trônicos’, ‘farmácias, perfumarias e cosméticos’, 

‘livrarias e papelarias’, ‘aparelhos de informática 
e comunicação’ e ‘outros artigos de uso pessoal 
e doméstico’. Nos serviços de alimentação, fo-
ram pesquisados ‘restaurantes, bares e lancho-
netes’ (ver Tabela 2).

Foram levados em consideração, na amos-
tra, os perfis por segmento empresarial, se lo-
calizado em áreas do comércio tradicional ou 
em shopping centers, segundo o tamanho do 
estabelecimento (número de empregados). 
Buscou-se, nas entrevistas, captar a expectati-
va dos representantes dessas atividades quanto 
ao volume de vendas alusivas ao evento do Dia 
dos Pais 2018, quais as justificativas para as ex-
pectativas reveladas, qual a intenção de contra-
tar mão de obra temporária para o evento e de 
que estratégias pretendem lançar mão visando 
aumentar o volume de vendas por ocasião da 
data comemorativa.

Na configuração geral dos estabelecimentos 
selecionados no desenho amostral considera-
ram-se as seguintes características: 59,3% no 
comércio e 40,7% nos serviços; 66,9% de es-
tabelecimentos tradicionais (em logradouros 
com concentração comercial) e 33,1% de esta-
belecimentos em shopping centers; 65,3% com 
10 a 49 empregados, 23,4% com 50 a 99 e 11,3% 
com 100 ou mais.

Tabela 2 – Dia dos Pais 2018: Estabelecimentos pesquisados por atividades e segmentos e por tipo (%)

ATIVIDADES E SEGMENTOS 18 A 29 ANOS 30 A 49 ANOS 50 A 59 ANOS

Comércio 38,2 18,6 56,8

Hipermercados e supermercados 12,7 0,8 13,5

Vestuário, calçados, artigos de couro e 
tecidos¹ 10,3 10,5 20,8

Móveis, eletrodomésticos e aparelhos 
eletrônicos² 5,9 1,8 7,7

Farmácias, perfumarias e cosméticos 5,0 1,4 6,3

Livrarias e papelarias³ 0,6 0,8 1,4

Aparelhos de informática e comunicação⁴ 0,2 0,6 0,8

Outros artigos de uso pessoal e doméstico⁴ 3,6 2,8 6,3

Serviços 30,1 13,1 43,2

Restaurantes, bares e lanchonetes 30,1 13,1 43,2

Total Geral 68,3 31,7 100,0

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais/MTE. Elaboração Ceplan Multiconsultoria.
(1)inclui o comércio de artigos para viagem (bolsas, mochilas e carteiras) e outros artigos têxteis (cama, mesa e banho); 
(2)inclui o comércio de colchões e aparelhos de áudio e vídeo; (3)inclui o comércio de mídias digitais (CD, DVD, Blu-ray etc.) 

realizado em livrarias e papelarias; (4)inclui o comércio de aparelhos de telefonia móvel; (5)inclui o comércio de joias e bijute-

rias, relógios, artigos óticos, brinquedos, artigos esportivos, artigos para decoração e lojas de departamento com produtos 

diversos para a pessoa e para o lar.
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2.  Consumidores
Intenção de comemorar o dia dos pais 2018 

é inferior a expectativa verificada no evento 
de 2017 

Percebe-se, a partir das informações siste-
matizada no Gráfico 1, que oito entre dez con-
sumidores entrevistados revelam intenção de 
comemorar o evento. Esse percentual de 80,5% 
é um pouco menor do que o observado no ano 

anterior quando 82,7% dos entrevistados pre-
tendiam comemora a data. A proporção dos que 
assim se manifestam é, no geral, crescente com 
o nível de renda familiar: cerca de 75,0% no 
estrato inferior (um a dois salários mínimos) e 
acima de 80,0% nos estratos de maior renda, 
com pico no estrato de renda acima de 10 SM 
(superior a 85,0%).

Comprar presentes e fazer confraternização 
em casa são as formas preferidas pelos consu-
midores da rmr  

A forma preferida pelos consumidores de 
comemorar o Dia dos Pais 2018, como costu-
ma acontecer, continua sendo a de presente-
ar os homenageados (mais de três quartos das 
respostas), como mostra o Gráfico 2. É também 

representativa a parcela dos que pretendem co-
memorar o evento confraternizando em casa, 
alternativa apontada por 41,4% das pessoas 
entrevistadas. Em menor proporção manifes-
ta-se o desejo de comemorar o Dia dos Pais em 
restaurantes, bares ou lanchonetes, opção su-
gerida por 26,9% dos consumidores.

Gráfico 1 - Proporção de pessoas que pretendem comemorar o Dia dos Pais 2018, segundo as classes 
de renda familiar

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.
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Gráfico 2 - Proporção de pessoas que pretendem comemorar o Dia dos Pais 2018, segundo a forma de 
comemoração

Gráfico 3 - Gasto médio a ser realizado com presentes para o Dia dos Pais 2018, segundo as classes 
de renda familiar

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.

Obs.: A soma das categorias não totaliza 100%, pois a pergunta permitiu múltipla resposta.

¹Em restaurantes, bares ou lanchonetes

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.

Obs.: Foram consideradas somente as respostas válidas, com declaração do valor a ser gasto com a compra de presentes.

Gasto médio para compra de presentes é 
maior que o indicado no ano passado.   

O montante médio que os consumidores têm 
a intenção de utilizar para compra de presentes 
comemorativo ao Dia dos Pais 2018 alcança R$ 
169,00 (ver Gráfico 3), quantia pouco superior 
ao ticket médio sugerido para o evento do Dia 
dos Pais 2017 (R$ 158,00).

Os números apresentados no Gráfico 3 
também revelam que o valor pretendido para 
aquisição de presentes nos estratos de renda 
familiar mais baixos (‘1 a 2 s.m.’, ‘mais de 2 até 
3 s.m.’ e ‘mais de 3 a 5 s.m.’) é inferior ao valor 
médio geral. Saliente-se que o valor que os con-
sumidores estão dispostos a gastar na aquisi-
ção de presentes neste ano são superiores aos 
previstos para o Dia dos Pais do ano passado 
em todas as faixas de renda, com exceção para 
a classe de renda familiar mais alta (mais de 10 
s.m.), cuja quantia prevista é a mesma indicada 
em 2017 (R$ 265,00).
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ARTIGOS DE VESTUÁRIO, CALÇADOS, 
PERFUMES E COSMÉTICOS SE MANTÊM NO 
ROL DE PRESENTES MAIS PROCURADOS

Artigos de ‘vestuário e acessórios’ continu-
am sendo a opção preferida pelos consumido-
res para presentear seus pais (46,0% das indi-
cações), como mostra o Gráfico 4. A segunda 

preferência das pessoas é por ‘calçados e aces-
sórios’ (20,3% das indicações) e ‘perfumes e cos-
méticos’ (19,1%). Em bem menores proporções 
mencionam-se ‘bolsas, mochilas e carteiras’ 
(9,1%), relógios (7,4% das respostas), artigos de 
‘cama, mesa e banho’ (5,5%) e ‘celulares, smar-
tphones e tablets’ (4,7% das respostas).

Gráfico 4 - Proporção de pessoas que deverão comprar presentes para o Dia dos Pais 2018, segundo 
os tipos de produto adquiridos

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.

Obs.: A soma das categorias não totaliza 100%, pois a pergunta permitiu múltipla resposta.

O item ‘vestuário e acessórios’ tem maior 
parcela de indicação na faixa intermediária de 
renda familiar (mais de 3 a 5 s.m.), com 49,7% 
das indicações, enquanto ‘calçados e acessó-
rios’ constituem 23,0% das indicações, no es-
trato de rendimento mais baixo (1 a 2 s.m.), e 
‘perfumes e cosméticos’ tem a preferência de 
22,5% das pessoas no nível de rendimento de 
‘mais de 2 a 3 s.m.’. Entre os artigos procurados, 

‘bolsas, mochilas e carteiras’, ‘relógios’ e ‘celula-
res, smartphones e tablets’ são opções favori-
tas dos consumidores com nível de rendimen-
to mais alto (mais de 10 s.m.), os dois primeiros 
com 10,7% das respostas e o último com 9,9%, 
ao passo que os artigos de ‘cama, mesa e ba-
nho’ tem maior predileção na classe de renda 
familiar mais baixa (1 a 2 s.m.) com 8,3% das 
indicações. 
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Lojas do comércio tradicional são o canal 
de compras preferido pelos consumidores para 
adquirir presentes para o dia dos pais 2018

Os consumidores da RMR entrevistados 
apontam preferência por realizar compras 
de presentes para a comemoração do Dia dos 
Pais 2018 em estabelecimentos localizados em 

áreas do comércio tradicional: opção indicada 
por 58,3% dos consultados (Gráfico 5), parcela 
que no evento de 2017 correspondeu a 57,6%. 
A intenção de realizar compras de presentes 
em lojas situadas em shopping centers repre-
senta 31,9% dos consumidores, parcela que no 
Dia dos Pais 2017 equivaleu a 34,3%.

A opção pelo comércio tradicional como ca-
nal de compras preferido é majoritária entre as 
mulheres (59,4%), proporção que entre os ho-
mens corresponde a 56,9%. Por sua vez, 38,3% 
destes preferem adquirir os presentes em es-
tabelecimentos situados em shopping centers, 
bem superior à identificada entre mulheres 

(27,0%). Em termos de faixa etária, as pesso-
as com idade entre 30 e 49 anos demonstram 
interesse por realizar compras em lojas do co-
mércio tradicional ao passo que o uso de sho-
pping centers como local de compra preferido 
se dá no estrato de 50 anos ou mais.

Gráfico 5 - Proporção de pessoas que deverão comprar presentes para o Dia dos Pais 2018 por local 
ou canal de compra

 Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.
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Compras com pagamento à vista é a forma 
preferida pelos consumidores para aquisição 
de presentes

A intenção de pagamento em dinheiro con-
tinua sendo a principal forma indicada por con-
sumidores para realização de compras de pre-
sentes em comemoração do Dia dos Pais 2018. 

Foi a alternativa apontada por 40,5% dos en-
trevistados, proporção próxima à dos que op-
tam por ‘cartão de crédito ou de loja’ (38,0% das 
respostas) – Gráfico 6. Por seu turno, a quitação 
de compras de presentes via ‘cartão de débito’ 
representa 17,3% das respostas dos consumido-
res, o que totaliza 57,8% de respostas que indi-
cam modalidade de pagamento à vista.

Pagamento à vista (em dinheiro e através 
de cartão de débito) é alternativa mais indica-
da entre consumidores com 50 anos ou mais de 
idade (60,3%), ao passo que compras de presen-
tes via cartão de crédito ou de loja é majoritária 
no estrato de 30 a 4 anos (42,7% das respostas). 

Levando-se em consideração a faixa etária, 
a compra de presentes à vista é mais indicada 
por consumidores no estrato de rendimento fa-
miliar mais baixo (1 a 2 salários mínimos), com 
62,5% das indicações, ao passo que na faixa de 
renda intermediária (mais de 3 a 5 s.m.) paga-
mento por meio de cartão de crédito ou de loja 
representa 46,9% das respostas.

Gráfico 6 - Proporção de pessoas que deverão comprar presentes para o Dia dos Pais 2018, por forma 
de pagamento

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.
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Gasto médio sugerido para comemoração 
‘fora de casa’ é inferior ao valor médio preten-
dido para compra de presentes

O gasto médio pretendido por consumido-
res para comemorações em restaurantes, bares 
ou lanchonetes, no Dia dos Pais 2018, é de R$ 
155,00 (Gráfico 7), valor inferior ao sugerido nas 
comemorações do Dia dos Pais do ano passa-
do (R$ 164,00) e também menor do que ticket 
médio indicado, neste ano, para a compra de 
presentes (R$ 169,00).

Considerando-se as classes de rendimento 
familiar, nos três estratos inferiores (´1 a 2 s.m.´, 
‘mais de 2 a 3 s.m.’ e ‘mais de 3 a 5 s.m.’), os gas-
tos ́ fora de casa´ previstos situam-se abaixo do 
valor médio. Já nos estratos superiores (´mais 
de 5 a 10 s.m.´ e ‘mais de 10 s.m.’), as proporções 
de indicações de gastos com comemorações em 
restaurantes, bares ou lanchonetes correspon-
dem, respectivamente, a R$ 170,00 e R$ 192,00.

Gráfico 7 - Gasto médio a ser realizado em restaurantes, bares ou lanchonetes no Dia dos Pais 2018, 
segundo as classes de renda familiar

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.

Obs.: Foram consideradas somente as respostas válidas, que incluem declaração do valor 
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Questões financeiras constituem a razão 
principal para consumidores não comemora-
rem o dia dos pais 2018

Como vem ocorrendo nos últimos quatro 
anos, questões financeiras constituem os prin-
cipais motivos alegados por consumidores para 
não comemorar o Dia dos Pais 2018. 

Verifica-se – Gráfico 8 – que endividamen-
to representa 35,8% das indicações de consu-
midores para não comemorar tal data festiva. 
Desemprego é motivo alegado em 27,9% das res-
postas. A contingência de estar ‘sem dinheiro 

ou com pouco dinheiro’ é motivo que representa 
23,8% das respostas. Também no rol de razões 
financeiras registra-se a proporção de 12,5% 
para ‘preços muito altos’ como principal razão 
para não celebrar o Dia dos Pais 2018.

Além das razões acima mencionadas os con-
sumidores destacam: o fato de residirem longe 
dos pais (14,6% das indicações); 12,1% de ‘não 
ter o hábito de comemorar a data’; 7,9% das 
indicações decorrem de ‘problemas de relacio-
namento com os pais’. Outras razões incluem 
‘compromissos pessoais’ (4,2%) e ‘problemas de 
saúde com o pai’ (4,2%).

Gráfico 8 - Proporção de pessoas que não vão comemorar o Dia dos Pais 2018, segundo o motivo

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.
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Gráfico 9 - Expectativa sobre as vendas referentes ao Dia dos 2018 em comparação ao Dia dos Pais 2017

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.

3. Empresários/Gestores 

Expectativa quanto às vendas esperadas 
para o dia dos pais 2018 é menor do que a ob-
servada no ano passado

A expectativa dos empresários/gestores do 
comércio de que as vendas para o Dia dos Pais 
2018 sejam melhores do que as do evento do 
ano passado é estimada em 48,6%.  Em serviços 
de alimentação, o registro é de 40,6% (Gráfico 
9). São proporções que em 2017 alcançavam – 
respectivamente – 51,2% e 42,7%. 

Já entre empresários/gestores que esperam 

que os negócios relacionados a essa data come-
morativa mantenham, pelo menos, o mesmo 
nível do verificado para Dia dos Pais de 2017, 
registram-se proporções de 28,7% no segmen-
to do comércio (28,5% no ano passado e 38,6% 
em serviços de alimentação (33,4% em 2017).

Para 21,9% dos representantes dos estabe-
lecimentos comerciais e 19,8% dos serviços de 
alimentação as vendas esperadas para este ano 
serão menores do que as registradas no evento 
do ano passado, cujas proporções significaram, 
respectivamente, 20,4% e 22,9%.
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Expectativas de maiores vendas referentes 
ao dia dos pais 2018 é maior nas lojas do comér-
cio em shopping centers

A sondagem deste ano mostra que a expecta-
tiva de melhor volume de vendas no segmento 
do comércio, comparativamente ao observado 

no evento do ano passado, ocorre em estabeleci-
mentos localizados em shopping centers (53,0%). 
Entre os prestadores de serviços de alimenta-
ção, tal expectativa se dá nos estabelecimen-
tos situados em áreas do comércio tradicional 
(42,1%), como se vê no Gráfico 10.

Com respeito à variação média estimada do 
volume de vendas no Dia dos Pais 2018 compa-
rativamente ao do Dia dos Pais do ano passado, 
é esperado um aumento de 8,9% entre os esta-
belecimentos do comércio, enquanto entre os 
prestadores de serviços alimentares tal média 
é de 4,5%, como pode ser visto no Gráfico 11. 
Por tipo do estabelecimento, a variação estima-
da das vendas em lojas comerciais localizadas 

em shopping centers é superior à esperada para 
lojas localizadas em áreas do comércio tradi-
cional (respectivamente 11,1% e 7,9%). Já para 
os prestadores dos serviços de alimentação a 
média estimada de crescimento no volume de 
vendas é de 5,9% em estabelecimentos situados 
em áreas do comércio tradicional e de 1,6% em 
unidades empresariais estabelecidas em sho-
pping centers.

Gráfico 10 - Estabelecimentos em que é esperado aumento das vendas, no Dia dos Pais 2018 
relativamente ao Dia dos Pais 2017, por atividade e tipo de estabelecimento 

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.
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Ressalte-se que as expectativas colhidas nes-
ta Sondagem devem refletir, de algum modo, a 
percepção de empresários/gestores do comér-
cio e de serviços de alimentação a respeito da 
conjuntura econômica no primeiro semestre 

deste ano, quando se observou certa recupe-
ração nesses segmentos, como vem sendo re-
gistrado em boletins de conjuntura elaborados 
pela Fecomércio.

Para os empresários/gestores do comércio 
e dos serviços de alimentação, expectativa de 
melhores negócios se deveria a ‘estratégias 
de vendas’ e ‘melhora nas expectativas dos 
consumidores’

Entre os motivos que levam empresários/
gestores a tecer expectativas de melhores ven-
das para o Dia dos Pais 2018, relativamente às 
verificadas no evento do ano passado, foi ob-
servado – entre os entrevistados do comér-
cio – que o principal motivo para expectativas 

otimistas destacam-se: ‘estratégias de vendas’ 
relacionadas a descontos em compras à vista, 
sorteios e brindes, entre outras, apontadas por 
50,5% dos entrevistados; e ‘melhora nas ex-
pectativas dos consumidores’, com 47,9% das 
indicações (Gráfico 12). No que se refere a es-
tabelecimentos prestadores de serviços de ali-
mentação, entre as razões para certo otimismo 
despontam: ‘melhora nas expectativas dos con-
sumidores’ (registrada em 55,2% das respostas) 
e ‘estratégias de vendas’ (42,1% das respostas).

Gráfico 11-Variação estimada das vendas no Dia dos Pais 2018 relativamente ao Dia dos Pais 2017

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.



15Pesquisa de Opinião - Dia dos Pais | 2018

Gráfico 12 - Razões que justificariam expectativas de vendas maiores para o Dia dos Pais 2018

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.

Obs.: O somatório das categorias não totaliza 100%, pois a questão permitiu múltiplas respostas.
(1) descontos nas compras à vista, sorteios, brindes etc.

Expectativa de menores vendas também é 
parte do panorama. ‘Desemprego ainda elevado’ 
como fundamento para temores de empresários/
gestores

Todavia, há empresários/gestores que espe-
ram menor volume de negócios referente ao 
Dia Dos Pais deste ano comparativamente ao 
evento de 2017.  Fundamentos para tal expec-
tativa têm a ver com ‘desemprego ainda eleva-
do’, fator mencionado em 65,0% das indicações 
feitas por dirigentes dos estabelecimentos do 
comércio varejista e em 68,1% das respostas de 
prestadores de serviços de alimentação (Gráfico 
13). As estatísticas oficiais registram índice de 

desemprego elevado ao longo do primeiro se-
mestre de 2018, principalmente na RMR, o que 
afeta negativamente a renda do trabalho e o 
poder de compra dos consumidores. 

Ressaltam-se também entre os motivos apon-
tados pelas expectativas pessimistas: a ‘queda 
da renda familiar’, com 46,6% das citações en-
tre entrevistados dos serviços de alimentação 
e 34,5% das respostas de representantes do va-
rejo; e o ‘alto endividamento dos consumidores’ 
(34,5% em serviços de alimentação e 32,5% no 
comércio). Como se depreende, todos são fatores 
que podem estar vinculados a perda de renda 
decorrente de desemprego.
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Gráfico 13 - Razões que justificariam expectativas de vendas menores para o Dia dos Pais 
2018 relativamente às vendas no Dia dos Pais 2017, por setor de atividade

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.Obs.: O somatório das categorias não totaliza 

100%, pois a questão permitiu múltiplas respostas.

Apenas 7,7% dos empresários/gestores do 
comércio pretendem contratar mão de obra 
temporária. Nos serviços de alimentação a 
proporção é 8,1% 

Contratação de mão de obra temporária em 
período festivo ou de celebração em datas como 
o Dia dos Pais sempre reflete o estado de ânimo 
ou padrão de expectativas no segmento empre-
sarial. No caso deste próximo Dia dos Pais, há 
indícios de que eventuais expectativas positivas 
ainda não são o suficiente para levar número 
expressivo de empresários a querer contratar 
mão de obra temporária. De fato, o Gráfico 14 
indica que apenas 7,7% dos entrevistados de 

lojas do comércio pretendem contratar ou já 
contrataram mão de obra temporária em função 
do movimento de vendas esperado para o Dia 
dos Pais 2018. Tal indicador é um pouco maior 
em lojas de áreas do comércio tradicional (8,9%), 
enquanto em shopping centers chega a 4,7%. 
Já entre os empresários/gestores de estabeleci-
mentos prestadores de serviço de alimentação 
é maior a proporção de empresários que pre-
tendem contratar mão de obra temporária (8,1% 
dos entrevistados), o que nos empreendimen-
tos localizados em áreas do comércio tradicio-
nal alcança 8,9% e em shopping centers chega 
a 6,4% dos empresários/gestores entrevistados.
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Gráfico 14 - Perspectiva de contratação de mão de obra temporária para o Dia dos Pais 2018, 
por tipo de estabelecimento

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.

Entre os poucos empresários/gestores que 
vão contratar, os dos serviços de alimentação 
projetam uma média 5 empregos temporários 
por estabelecimento, número que nas empresas 
localizadas nos shopping centers é de 5,5 tra-
balhadores por estabelecimento e nas situadas 
em áreas do comércio tradicional corresponde a 

4,7 pessoas. Por outro lado, a intenção apontada 
pelos dirigentes/gestores dos estabelecimentos 
do comércio varejista equivale a 2,6 empregados 
por loja, chegando a 3 pessoas nas localizadas 
nos shopping e a 2,5 funcionários temporários 
nas lojas do comércio tradicional. 

Maioria dos empresários/gestores pretende 
utilizar estratégias para aumentar as vendas, 
especialmente descontos e publicidade por 
meio da internet

A grande maioria dos empresários/gestores 
de estabelecimentos comerciais varejistas e de 
prestadores de serviços de alimentação demons-
tra intenção de utilizar estratégias para ampliar 
as vendas no Dia dos Pais 2018: 90,1% no pri-
meiro caso e 79,1% no segundo. Tais números 
constituem evidência de que interessa mais a 
esses agentes buscar tal objetivo via recursos 
à estratégia do que contratando mais mão de 
obra, por possivelmente não se sentirem segu-
ros com respeito ao padrão de recuperação que 
a economia revela e, portanto, quanto à dispo-
nibilidade de renda dos consumidores. 

A tradicional prática de descontos no preço 
dos presentes é indicada por mais de metade 
das indicações feitas por empresários/gesto-
res entrevistados do comércio na RMR (53,1%). 
Proporção também significativa ocorre no que 
se refere a investimento em publicidade via 
‘uso da internet / redes sociais’ (41,7% das in-
dicações), superando pela primeira vez ‘publici-
dade em rádio e televisão’ (39,8%). (Gráfico 15).

Entre outras práticas utilizadas por parcela 
significativa dos estabelecimentos comerciais 
‘incentivos à equipe’ constitui 34,3% das indica-
ções e investimento em instrumentos de propa-
ganda de baixo custo (a exemplo de ‘publicidade 
de rua’, por meio de distribuição de panfletos, 
propagandas em ônibus, som e outdoors) é al-
ternativa que representa 2,2% das indicadas por 
empresários/gestores do comércio.
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Gráfico 15 - Estratégias de vendas realizadas pelo comércio para ao Dia dos Pais 2018

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.
(1)panfletos, ônibus, som etc.; (2) maior prazo, cheque, crediário etc.; (3) café da manhã, atividades lúdicas, apresentações 

artísticas etc.

Quanto a estabelecimentos prestadores de 
serviços de alimentação, a preferência por estra-
tégias recai sobre ‘uso da internet/redes sociais’ 
como forma de fazer propaganda: 51,5% das al-
ternativas indicadas por empresários/gestores 
com vistas a aumentar o volume de vendas por 
ocasião do Dia dos Pais 2018 (Gráfico 16) recai 
nessa estratégia. Como segunda estratégia mais 

indicada vem a usual prática de ‘descontos’ (42,4% 
das respostas). Em seguida, incentivos à equipe 
de funcionários para melhor atendimento aos 
consumidores (38,1% das indicações); ‘publici-
dade de rua’ (24,9%) e ‘qualificação dos funcio-
nários’ (23,2%) são outras opções destacadas.
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Gráfico 16 - Estratégias de vendas realizadas pelos serviços de alimentação para ao Dia dos Pais 2018

Fonte: Pesquisa direta Instituto Fecomércio-PE e Ceplan Multiconsultoria.
(1) panfletos, ônibus, som etc.; (2) maior prazo, cheque, crediário etc.
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