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Data é uma das melhores para o comércio varejista brasileiro

Venda das Mães injetará
R$ 17 bi no comércio nacional

A proximidade do Dia das 
Mães deve fazer com que 74% 
dos brasileiros realizem, ao 
menos, uma compra no perí-
odo. Segundo estimativas do 
Serviço de Proteção ao Crédi-
to (SPC Brasil) e da Confede-
ração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), divulgadas, 
ontem, aproximadamente 
111,5 milhões de brasileiros 
devem presentar alguém nes-
sa data comemorativa, o que 
deve injetar cerca de R$ 17,05 
bilhões nos setores do comér-
cio e serviços.

Embora o percentual de 
consumidores que devem ir 
às compras seja elevado, a 
maior parte dos compradores 
está receosa para aumentar 
gastos na comparação com 
o ano passado, procurando 
manter o orçamento livre de 
dívidas. Cerca de 19% dos 
consumidores entrevistados 
disseram que têm a intenção 
de desembolsar mais com os 
presentes. A maior parte, no 
entanto (36%), planeja gas-
tar a mesma quantia que em 
2017, enquanto 18% pensam 
em diminuir.

Entre os que pretendem 
gastar mais, as principais ra-
zões são comprar um presente 
melhor (58%), estar com uma 
renda melhor este ano (33%) 
e por acreditar que os presen-
tes estão mais caros (29%). Já 
entre os que pretendem gastar 
menos, o fato de estar com o 
orçamento apertado (48%), 
querer economizar (27%) e 
estar desempregado (26%) são 
os principais motivos.

Pesquisa
Perguntados se pretendem 

fazer pesquisa de preço antes 
de irem às compras, a maio-
ria dos entrevistados (80%) 
afirma que sim, já 14% não 
pretendem, seja porque vão 
comprar nos estabelecimen-
tos que já têm costume (6%), 
por gostarem de comprar o 
que veem e agrada (6%) ou 
por não terem tempo (2%). 
Entre os que costumam fazer 
pesquisa de preços, a maioria 
(73%) utiliza sites na internet. 
Já 50% procuram os melhores 
preços em lojas de shopping, 
46% em lojas de rua e 28% 
utilizam aplicativos de oferta.

FOTO DIVULGAÇÃO
Pelo segundo ano segui-

do, o Dia das Mães deste 
ano deverá ser melhor em 
termos de faturamento, em 
Fortaleza. De acordo com a 
pesquisa sobre o Potencial 
de Consumo do Fortalezen-
se para o Dia das Mães deste 
ano, os consumidores devem 
movimentar cerca de R$ 257 
milhões no comércio local 
com a compra de presentes. 
A projeção apontada refle-
te uma alta de 4,9% sobre o 
resultado de 2017, quando o 
impacto estimado foi de R$ 
245 milhões – alta de 0,82% 
após dois anos de recessão. As 
informações foram divulga-
das, ontem, pelo Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
do Comércio (IPDC-CE), en-
tidade ligada à Federação do 
Comércio do Estado do Ceará 
(Fecomércio-CE), que reali-
zou pesquisa exclusiva para 
verificar esse comportamento.

O levantamento apon-

ta que o gasto médio com a 
compra de presentes tem va-
lor estimado de R$ 236,00, le-
vemente menor que a média 
de 2017 (R$ 237,00), e, como 
alguns consumidores com-
pram mais de um item, o gas-
to por presente é estimado em 
R$ 174,00, nesse caso, acima 
dos R$ 165,00 de 2017. Com 
essa intenção, o levantamento 
aponta 21,9% dos entrevista-
dos (contra os 24,1% anterio-
res), enquanto 71,6% afirma-
ram que comprarão apenas 
um presente – ano passado, 
esse percentual foi de 67%.

Mesmo assim, dando prio-
ridade aos artigos de vestu-
ário, perfumaria, calçados 
e bolsas, flores e utensílios 
domésticos, o levantamento 
aponta que a maioria dos con-
sumidores irá às compras 
– 61,8% dos entrevistados 
confirmaram essa inten-
ção - percentual superior ao 
observado em igual data do 

ano passado, quando 58,6% 
dos consumidores compra-
ram presentes. Com esse 
resultado, o Dia das Mães 
firma-se com a segunda 
melhor data comemorativa 
para o comércio, em termos 
de faturamento – atrás, ape-

nas, do Natal –, seguida do 
Dia das Crianças, Dia dos 
Namorados e Dia dos Pais.

Preferências
Seguindo o comportamen-

to de anos anteriores, cinco 
produtos concentram a prefe-

rência dos fortalezenses, que, 
juntos, respondem por 90,6% 
da intenção de compra, com 
preponderância dos bens de 
uso pessoal. Dos artigos de 
vestuário, citados por 36,2% 
dos entrevistados, destacam-
-se como principal produto 
de interesse dos consumido-
res do sexo feminino (38,4%). 
A procura é mais intensa en-
tre os mais jovens (42,4% do 
grupo etário com até 20 anos) 
e de maior renda (39,9% do 
grupo com ganhos acima de 
seis salários mínimos).

Em seguida, os itens de 
perfumaria têm 25,7% de 
intenção de compra, e como 
perfil do consumidor típico, 
o sexo feminino lidera (28,8% 
das respostas) – sendo os ho-
mens com 26,7%. Nessa pre-
tensão, estão consumidores 
com idade entre 21 e 35 anos 
(31,3%), com pretensão equi-
librada entre os que tem ren-
da até três salários (26,3%) e 
entre três a seis salários míni-
mos (26,8%) – nesse último, 
intenção bem inferior aos 
40,8% de 2017. No grupo de 
renda maior (acima de seis 
salários), a pretensão regis-
trada é de apenas 17%, contra 
os 42,9% registrados do ano 
passado.

Por sua vez, os acessórios 
como sapatos, cintos e bolsas, 
detêm 10,4% de intenção de 
compra, serão mais procu-
rados por consumidores do 

sexo masculino (13,1% das 
respostas); com idade até 20 
anos (11,3%) e entre 21 e 25 
anos (10,6%); e com renda 
familiar acima de seis salá-
rios mínimos (17,1%). Já as 
flores aparecem com 6,7%, 
igualmente distribuído entre 
consumidores homens (6,8% 
de intenção de compra)  e 
mulheres (6,6%), com idade 
acima de 36 anos (11%) e ren-
da familiar até três salários 
mínimos (7,1%). Os utensílios 
domésticos fecham a lista, 
com 6% das intenções, com 
preferência destacada entre 
os homens (6,8%), do estrato 
com idade até 20 anos (7,8%) 
e renda familiar superior a 
seis salários mínimos (8,5%).

Compras de véspera
O levantamento também 

informa que o consumidor 
irá privilegiar a comodidade 
em suas compras, preferindo 
o sábado como dia mais pro-
vável para realizar a compra 
dos presentes (32%). Os sho-
pping centers e os centros co-
merciais aparecem com 41,1% 
e 23,4% dos consumidores, 
respectivamente, como locais 
preferenciais para as com-
pras, enquanto que o Centro 
da cidade (23,4%) e os prin-
cipais corredores comerciais 
(19,2%) também mantêm 
sua importância, vindo, em 
seguida, os supermercados e 
hipermercados, com 22,3%.

Dia das Mães deve movimentar R$ 257 milhões
Alta de 4,9% no faturamento terá como destaque as compras à vista, enquanto restaurantes perdem força este ano

Pagamentos
à vista
seguem como 
prioridade

Quanto às formas de 
pagamento, acompanhan-
do a estabilidade do valor 
médio das compras frente 
a 2017, o consumidor irá 
pagar suas compras, prefe-
rencialmente, à vista, com 
64,8% dos entrevistados 
– enquanto que, no ano 
passado, 62,4% afirmaram 
essa pretensão. O cartão 
de crédito é o segundo 
meio de pagamento mais 
utilizado, com 38,7% das 
respostas, sendo que as 
promoções (51,8% de 
citação) e os preços (42%) 
ainda são os principais 
fatores de atração de con-
sumidores às lojas – em 
2017, esses percentuais 

eram de 38,1%, 54,2% e 
39,7%, respectivamente.

Por fim, segundo 
o levantamento, uma 
quantidade maior de 
consumidores pretende 
comemorar o evento, 
com 71,8% afirmando 
essa intenção – contra 
68,1% do ano passado – 
sendo que, desse percen-
tual, 77,3% o farão em 
suas casas (contra 78,1% 
em 2017). As igrejas 
aparecem em segundo 
lugar nas preferências, 
com 12,3%, tomando o 
lugar dos restaurantes 
– contrariando o cresci-
mento anterior. Segundo 
o levantamento, esses 
estabelecimentos ficaram 
em quinto lugar, com 
apenas 4,6% – uma queda 
expressiva de 8,1% diante 
dos 12,7% de intenção re-
gistradas no ano passado.

ECONOMIA
Segurança A CDL de Fortaleza recebe, na próxima segunda-feira (7), o chefe de gabinete do 
governador Camilo Santana, Élcio Batista e o titular da SSPDS, André Costa, que mostrarão os 
resultados obtidos com o reforço da segurança pública na área central de Fortaleza.


