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Dia das Crianças será mais comemorado em 2013 do que no
ano anterior, tendência definida pela intenção crescente de
compra de presentes pelos consumidores
Os consumidores da Região
Metropolitana do Recife (RMR) demonstram maior intenção em comemorar o Dia das Crianças em 2013 do
que no ano anterior. O desejo de comemorar este evento no corrente ano
é intencionado por 76,2% dos consumidores pesquisados, proporção superior à apontada pelos entrevistados
em 2012 (73,3%).
Essa intenção é mais acentuada
nas classes A e B, em que 83,3% das
pessoas pretendem festejar a data
em 2013, contra o desejo previsto por
81,5% em 2012. É na classe C que a
determinação de comemorar a data
ocorre com mais intensidade, com
as respostas dos que têm o propósito de festejar o evento (82,3% das indicações) excedendo em 4,9 pontos
percentuais a intenção observada em
2012. A menor parcela dos consumidores que esperam comemorar o Dia
das Crianças verifica-se nas classes
D e E (73,8% em 2013 contra 71,2%
no ano anterior), proporção 2,6 pontos percentuais acima da intenção verificada em 2012 (gráfico 1).
Entre os consumidores que declararam a intenção de comemorar o
Dia das Crianças, aproximadamente 90,0% deverão adquirir presentes para parentes próximos, sendo
43,0% para filhos, 24,0% para netos,
22,0% para sobrinhos e 1,0% para irmãos. Os restantes destinam-se para
afilhados e creches, em proporções
respectivas de 6,5% e 3,5%.

Falta de dinheiro, nível de
endividamento e desemprego são
os principais motivos que levam os
consumidores a não comprar presentes
no Dia das Crianças na RMR

respondentes que estão sem dinheiro representa um quarto dos que não
vão comprar presentes nesse estrato
social, enquanto 14,1% encontram-se
endividados. Por sua vez, nas classes A e B não se observou respostas
de pessoas que não pretendem comprar presentes por questões de caráter econômico (tabela 1).

Para os consumidores que não
pretendem comemorar o Dia das
Crianças em 2013 (23,8% dos entrevistados), o motivo mais alegado é
o de não ter filhos, mas é significativa a parcela dos que apontam fatores
de cunho econômico para não comprar presente, como a falta de dinheiro (19,4%), o endividamento (12,9%)
e o desemprego (7,5%). Na classe C,
merece destaque o fato de 9,1% dos
entrevistados alegarem que o motivo
que os leva a não comprar presentes
é nível de endividamento. Observa-se
que nas classes D e E a proporção de

Inflação, nível de endividamento,
qualidade do produto e alta do dólar são
os principais fatores determinantes na
escolha dos presentes
A respeito dos fatores que influenciarão na escolha dos presentes, os consumidores ressaltaram
como principal determinante a inflação (52,4%), que afeta em maior pro-

Tabela 1 Motivos que levam os consumidores a não comprar presentes (%)
Total

Classes A-B

Classe C

Classes D-E

Está sem dinheiro

19,4

0,0

0,0

25,4

Está desempregado

12,9

0,0

9,1

14,1

7,5

0,0

0,0

8,5

36,6

55,6

63,6

31,0

Está endividado
Não tem filhos/crianças

Gráfico 1 Intenção de comemorar o Dia das Crianças (%)
Total
2012

2013

Classes A-B

Classe C

2012

2013

2012

81,5

83,3

2012

2013

82,3
73,8

71,2

26,7

28,8
23,8
18,5

Pretendem
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2013

77,4

76,2

73,3

Classes D-E

22,6
16,7

26,2

17,7

Não pretendem
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porção os consumidores das classes
D e E (53,6%). Isso reflete as incertezas que a pressão inflacionária acarreta sobre o mercado consumidor,
inclusive rebatendo sobre o nível de
endividamento, que foi o segundo
fator mais indicado (21,5% dos entrevistados, parcela que representa 25,5% das pessoas das classes
D e E). Como terceiro determinante
foi citado o aumento do dólar (6,2%),
que atinge principalmente os produtos importados, o que influirá na opção da compra de brinquedos, principal produto demandado no Dia
das Crianças. Salienta-se o fato de
que para 9,4% dos entrevistados não
existe um fator específico que influencia na escolha do presente, proporção que chega a 28,2% nas classes
A e B (tabela 2).
Embora mais pessoas devam celebrar
o Dia das Crianças em 2013, o gasto
médio previsto é menor do que o
estimado para 2012
O gasto médio com a compra
de presentes na comemoração do
Dia das Crianças de 2013 deverá ser
de R$ 186,00, quantia pouco inferior
à do ano anterior (R$ 189,00). A intenção de gastar menos este ano pode
ser um indício de que o consumidor
está de certa forma atento aos rumores e humores do mercado, o que se
reflete na desconfiança sobre o desempenho da economia (gráfico 2).
Nas classes A e B se verifica a
maior diminuição no valor previsto
para aquisição de presentes comparando-se a intenção de gastos deste
ano com a de 2012: este ano, a pretensão dos entrevistados é de gastar
um valor médio de R$ 448,00, quantia 6,5% menor do que a que se destinava à compra de presente no ano
anterior.
Por sua vez, na classe C – cujos
hábitos de consumo vêm se modificando significativamente por causa
da ascensão social dessa classe – o
valor previsto para a compra de presente na comemoração do Dia das
Crianças de 2013 (R$ 209) deverá
superar em 11,2% a quantia estimada para o ano de 2012 (R$ 188). Nas
classes D e E, a tendência é que se
gaste em 2013 praticamente o mes-

Tabela 2 Fatores que influenciam na escolha dos presentes (%)
Total

Classes A-B

Classe C

Classes D-E

Inflação

52,4

43,6

55,8

53,6

Endividamento

21,5

7,7

16,3

25,5

Nenhum

9,4

28,2

4,6

6,8

Qualidade

6,2

5,1

11,6

4,7

Alta do dólar

5,4

10,3

4,7

4,7

Outros

5,1

5,1

7,0

4,7

Gráfico 2 Valor estimado médio de gastos com presentes, por classe social (R$)
Total
2012

2013

Classes A-B

Classe C

2012

2012

479

189

2013

Classes D-E
2013

2012

2013

448

186

188

209
133

130

mo valor com presentes que no ano
de 2012.
Vale a pena destacar, ainda,
que o gasto médio sugerido para a
aquisição de presentes na classe
C corresponde a 1,6 vez a mais do
montante previsto para o gasto nas
classes D e E. Entretanto, o mesmo
montante (R$ 209) equivale a um valor 2,1 vezes menor do que a estimativa de gasto médio dos consumidores das classes A e B, que deverá ser
de R$ 448 (gráfico 2).
Brinquedos correspondem aos
presentes que os consumidores mais
pretendem adquirir em 2013, porém
em proporção menor à que preferiram
comprar no ano passado
Entre os presentes mais pretendidos pelos consumidores da RMR
para brindar as crianças na comemoração do dia delas, os brinquedos
foram citados por praticamente dois
terços dos entrevistados (66,3%). Deve-se ressaltar, entretanto, que esse
tipo de presente apresentou redução
na intenção de compra em relação a
2012, quando obteve 72,0% dos re-
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gistros. Por sua vez, nota-se
que os artigos de vestuário,
mais especificamente roupas, apresentaram elevação na
indicação de aquisição em 2013
(22,6% das sugestões) em relação a 2012 (16,4%), como se
vê no gráfico 3.
A maior proporção de
consumidores que pretendem presentear as crianças
com brinquedos em 2013 encontra-se na classe C (68,6%), parcela que atinge 66,7% nas classes A e
B, diminuindo para 65,5% nas classes
D e E. A segunda opção de presente,
roupas, foi escolhida por aproximadamente um quarto dos entrevistados
das classes D e E (25,5%), porcentagem que chega a 17,6% na classe C
e atinge 15,6% nas classes A e B. Na
classe C, merece destaque a intenção
da compra de celular (11,8% das respostas dos entrevistados nesse estrato); e nas classes A e B ressalta-se a
proporção de 6,7% dos entrevistados
que pretendem adquirir computador
(tabela 3).
Perfil do consumidor se diferencia nos
shoppings e no comércio tradicional
A maioria dos consumidores da
RMR pretende realizar as compras
para o Dia das Crianças no comércio tradicional (50,5%), vindo em seguida na escala de preferência a compra em shopping centers. É diminuta
a proporção de pessoas que optarão
por compras a ambulantes ou via internet (respectivamente 3,7% e 2,4%).
O perfil do consumidor varia
conforme a classe social a que pertença. Nas classes A e B, a preferência do local de compra dos consumidores recairá sobre shopping centers
(55,6% das respostas nesses estratos), enquanto a opção pelo comércio tradicional atinge 35,6%. Também
na classe C as pessoas priorizarão
a aquisição de presentes nos shopping centers (51,0%). Entretanto, nas
classes D e E, a preferência incidirá
sobre o comércio tradicional (57,0%
da intenção de compras nesse tipo),
enquanto pouco mais de um terço
desses consumidores (34,0%) optarão pela aquisição de presentes em
shopping centers (gráfico 4).

Gráfico 3 Presentes mais procurados (%)
Brinquedo

Roupa

Celular

Lazer

Computador

Sapato

Livro

Outros

72,0
66,3

22,6
16,4
5,9 5,7
2012

3,5 4,4

3,1 4,0

3,1 2,4

2,4 3,7

2,4 1,7

2013

Tabela 3 Presentes mais procurados, por classe social (%)
Total

Classes A-B

Classe C

Classes D-E

Brinquedo

66,3

66,7

68,6

65,5

Roupa

22,6

15,6

17,6

25,5

Celular

5,7

8,9

11,8

3,5

Computador

4,0

6,7

3,9

3,5

Gráfico 4 Locais de compra dos presentes (%)
Total

Classes A-B

Classe C

Classes D-E
57,0

55,6

51,0

50,5
40,1

39,2

35,6

34,0

3,7 2,4

2,2

2,0

5,0

3,9

2,0

0,0
Comércio tradicional
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Tabela 4 Formas de pagamentos dos presentes por classe social e local de compra (%)
À vista: dinheiro

À vista: débito em conta

À prazo: cartão de credito

À prazo: cartão de loja

Classes A-B

31,1

8,9

60,0

0,0

Classe C

35,3

13,7

51,0

0,0

Classes D-E

56,5

2,0

41,0

0,5

Total

48,8

5,1

45,8

0,3

Comércio tradicional

65,3

2,7

32,0

0,0

Shopping center

27,7

8,4

63,0

0,8

Ambulante

81,8

0,0

18,2

0,0

Internet

14,3

0,0

85,7

0,0

Total

48,8

5,1

45,8

0,3

No comércio varejista como um
todo, predominam as compras à vista. Nos shopping centers, a preferência é pelo pagamento com cartão de
crédito
Em relação à forma de pagamento dos presentes para o Dia das
Crianças, predominam os pagamentos à vista – em dinheiro e/ou com
cartão de débito (53,9%), seguidos
pelas compras a prazo, com cartão
de crédito (45,8%).
Essas preferências são bastante distintas entre os estratos sociais: nas classes A e B se observa
a predominância das compras a prazo, com cartão de crédito (45,8%), o
mesmo ocorrendo na classe C (em
que essa modalidade de pagamento é a preferida por praticamente metade dos entrevistados). Nas classes
D e E, porém, a maioria das pessoas
tem a pretensão de comprar à vista,
em dinheiro (56,5%), ao passo que
41,0% preferem adquirir os presentes
a prazo (tabela 4).
Sob a ótica do local de compras, a intenção majoritária dos consumidores que vão adquirir os presentes no comércio tradicional é de
efetuar os pagamentos à vista (65,3%
das opções), modalidade que chega a atingir 81,8% das respostas
dos consumidores que deverão fazer compras no comércio informal
(ambulantes). Para os consumidores
dos shopping centers, o pagamento a prazo, via cartão de crédito, será
majoritário (63,0% das intenções),
enquanto as compras à vista representarão pouco mais de um terço

da forma de pagamento das pessoas (36,1%, aqui computadas as compras em dinheiro e as realizadas com
débito em conta no cartão), como se
vê na tabela 4.

Síntese
O Dia das Crianças será mais
comemorado em 2013 do que no
ano anterior, tendência definida pela
intenção crescente de compra de
presentes pelos consumidores. Isso
ocorre em todas as classes, sendo mais acentuado nas classes A e
B, mas é na classe C que a determinação de comemorar a data ocorre
com mais intensidade.
Quase um quarto dos consumidores não pretende comemorar o
Dia das Crianças em 2013, a maioria
alegando não ter filhos, mas é significativa a parcela dos que apontam fatores de cunho econômico para não
celebrar a data festiva. A falta de dinheiro, o nível de endividamento e o desemprego
são os principais motivos
que levam os consumidores a não comemorar o
Dia das Crianças, situação que afeta particularmente as classes
D e E.
O gasto médio previsto para
compra dos presentes no Dia das
Crianças em 2013 será menor do que
o estimado para 2012. A intenção de
gastar menos este ano pode ser um
indício de que o consumidor está
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atento ao desempenho da economia. É nas classes A e B que se deve
verificar a maior diminuição no valor previsto para a aquisição de presentes, comparando-se a intenção
de gastos deste ano com a de 2012.
Por sua vez, na classe C – cujos hábitos de consumo vêm se modificando significativamente por causa da
ascensão social dessa classe – o valor que os consumidores se dispõem
a gastar na compra de presente deverá superar a quantia estimada para
o ano de 2012.
Entre os presentes mais pretendidos para comemorar o Dia das
Crianças, destacam-se os brinquedos, opção apontada por dois terços dos entrevistados, proporção
que deverá
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ser mais acentuada na classe C. É
preciso ressaltar, porém, que a intenção de compra desse tipo de presente deverá apresentar redução quanto à previsão de 2012. Por sua vez,
os artigos de vestuário, mais especificamente roupas, apresentarão elevação na indicação de aquisição em
2013, de acordo com os consumidores sondados.
O local de compras preferido
pelos consumidores da RMR ainda
continua sendo o comércio tradicional, principalmente nas classes D e
E. Nas classes A, B e C a preferência do local de compra dos consumidores recai sobre shopping centers.
É diminuta a proporção de pessoas
que optam por comprar a ambulantes ou via internet.
No comércio varejista como um
todo predominarão as compras à vista (em dinheiro ou com cartão de débito). Nos shopping centers, a preferência será pelo pagamento com
cartão de crédito. Nas classes A e
B, a maioria dos consumidores deve
optar por pagamento a prazo, com
cartão de crédito. Na classe C essa
modalidade é a preferida por praticamente metade dos entrevistados,
enquanto nas classes D e E a maioria das pessoas tem a pretensão de
comprar à vista, em dinheiro.
Aspectos metodológicos e informações
socioeconômicas
A pesquisa de campo da sondagem do Dia das Crianças, coordenada pelo Centro de Pesquisa (Ce-

pesq) do Instituto Fecomércio-PE em
convênio com o Sebrae-PE, foi realizada nos dias 11 e 12 de setembro.
Foram entrevistados 390 consumidores, sendo 64,1% em áreas do comércio tradicional e 35,9% nos cinco
principais shopping centers dos municípios do Recife, Olinda e Jaboatão
dos Guararapes.
Do total dos consumidores pesquisados, aproximadamente dois terços, ou seja, 67,4%, encontram-se
nas classes D e E (50,2% na primeira e 17,2% na segunda), 17,2% pertencem à classe C e 15,2% distribui-se nas classes A e B (6,4% e 8,8%,
respectivamente). Vale ressaltar que
0,3% dos entrevistados não informou
a faixa de renda a que pertence.
Em relação ao local de moradia dos consumidores entrevistados,

aproximadamente 48,0% residem no
Recife, 17,0% moram em Jaboatão
dos Guararapes, 16,0% têm residência em Olinda e 19,0% habitam em
outras cidades, a maior parte em municípios da RMR.
Quanto à situação educacional
dos consumidores, os dados apontam para um nível razoável de escolaridade: verificou-se uma pequena
proporção de analfabetos funcionais (0,8% sem qualquer nível de instrução), enquanto 19,5% têm ensino
fundamental. Pouco mais da metade das pessoas entrevistadas declarou ter nível médio de escolaridade e
3,8% disseram ter curso técnico. Por
sua vez, é relativamente elevada a
parcela de pessoas com ensino superior (18,7%), além dos 3,8% que
alegaram ter pós-graduação.
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