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INTRODUÇÃO 

O dia dos namorados está chegando e sendo essa uma data de grande 
relevância para o comércio de todo o Brasil as lojas devem se preparar, pois os 
casais, segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa ACIR (IPA), 
prometem manter firme o costume de presentear e comemorar com seu 
amado(a).  

Em comparação ao ano de 2017 a intenção de compra dos 
consumidores de Rondonópolis subiu de 65% para aproximadamente 76% e não 
somente os namorados consideram a data importante, os casados, por sua vez, 
também irão presentear no dia 20 de junho. Outro fato apurado é que o gasto 
com os presentes irão manter a faixa de gasto entre R$ 81,00 e R$ 150,00 para 
a maioria, assim como no ano anterior. 

Os que não pretendem presentear somam 24,2% da amostra e o 
principal motivo para tal, está a condição financeira dos entrevistados (25,0%) 
ou o fato de que irão apenas comemorar (19,4%). 

Entre os estabelecimentos mais procurados, estão as; Lojas do centro 
com 58,2% de intenção de compra seguidas pelos estabelecimentos comerciais 
do shopping com 32,4% de intenção. É importante ressaltar que segundo as 
informações coletadas, a maioria dos entrevistados pretende comprar as 
vésperas da data (51,6%) e uma semana antes (40,0%). 

Em relação a comemoração, a maioria (46,5%) vai comemorar em casa 
e o gasto será de até R$ 80,00 (46,1%). 

Com base nos dados apurados pelo IPA, as sugestões são: 

A adoção de estratégias de marketing poderá ser um fator para atração 
de clientes uma vez que 48,4% dos entrevistados ainda não decidiram qual 
presente comprar. A internet é o meio de comunicação mais utilizado pelo 
consumidor que usa principalmente o WhatsApp e Facebook. 

 Outros fatores relevantes são as estratégias promocionais e bom 
atendimento, critérios decisivos para a decisão de compra em um 
estabelecimento. 

A pesquisa foi realizada com 297 consumidores da cidade de 
Rondonópolis no período de 14 a 21 de maio. O objetivo principal deste relatório 
é apresentar o perfil e preferências dos consumidores para auxiliar na construção 
de estratégias diferenciadas de vendas. Em seguida apresentamos o relatório 
completo da pesquisa.



PERFIL DOS CONSUMIDORES 

 

 
 

Pergunta filtro   Casado Namorando Total 

Gênero   Eff. % Obs. Eff. % Obs. Eff. % Obs. 

Feminino 107 52,7% 96 47,3% 203 100% 

Masculino 44 46,8% 50 53,2% 94 100% 

Total 151 50,8% 146 49,2% 297  

 

Os dados acima apresentam que a amostra foi composta por pessoas que 
são casadas (50,8%) ou que estão namorando (49,2%). Foram ouvidos 
consumidores de todas as regiões de Rondonópolis. 

 



 
No que diz respeito a faixa etária dos entrevistados, a maioria está entre 20 

a 29 anos de idade com 44,8%. 

O grau de escolaridade da maioria dos consumidores entrevistados 
38,7% da amostra é o ensino médio completo. 

 



 
51,2% dos consumidores entrevistados são assalariados com carteira 

assinada e a renda da maioria (50,2%) está entre 1 a 3 salários, conforme gráfico 
acima. 

 

PRETENSÃO DE COMPRAS 

 

Pergunta filtro   Casado Namorando Total 

Irá presentear no Dia dos Namorados   Eff. % Obs. Eff. % Obs. Eff. % Obs. 

Não 43 59,7% 29 40,3% 72 100% 

Sim 108 48% 117 52% 225 100% 

Total 151 50,8% 146 49,2% 297  

 

Os entrevistados foram questionados se vão ou não presentar nesta data 
e 75,8% afirmaram que sim. Os que decidiram não presentar somam 24,2% da 
amostra e destes 25,0% disseram que o principal motivo é a condição financeira 
em que se encontram. 



 

 
 

Os itens mais procurados para presentear no dia dos namorados serão 
roupas (13,3%), seguido de perfume (7,6%). Mas o que chama a atenção é o 
número de consumidores que ainda não decidiu o que comprarão, 
representando 48,4% dos que irão presentear. 

 

 

Este ano os gastos com os presentes para 56,9% dos entrevistados 
ficarão entre R$ 81,00 a R$ 150,00. 

Em relação às formas de pagamento, a maioria dos consumidores pretende 
realizar suas compras à vista no dinheiro (68,0%). 
 



 

 

Quando pretende 

realizar as compras   
Às vésperas da 

data 

Com antecedência, 
um mês antes da 

data 
Não informado Uma semana 

antes da data Total 

Onde pretende realizar 

as compras   
Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. % Rep. 

Ainda não decidiu 1 33,3% 0 0% 0 0% 2 66,7% 3 100% 

Catálogos/Revistas 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2 100% 

Em outra cidade 2 66,7% 0 0% 0 0% 1 33,3% 3 100% 

Internet 3 37,5% 2 25% 0 0% 3 37,5% 8 100% 

Lojas do bairro 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 

Lojas do centro 61 46,6% 10 7,6% 1 0,8% 59 45% 131 100% 

Shopping Center 45 61,6% 5 6,8% 0 0% 23 31,5% 73 100% 

Shopping Populares 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2 100% 

Total 116 51,6% 18 8% 1 0,4% 90 40% 225  

 

Lojas do Centro (58,2%) serão os locais mais procurados para as 
compras do dia dos namorados, seguido do Shopping Center (32,4%). Muitos 
deixarão as compras para véspera da data (51,6%) ou uma semana antes 
(40,0%). 

 



 

Irá presentear no Dia dos Namorados   Não Sim Total 

Onde pretende Comemorar  Eff. % Obs. Eff. % Obs. Eff. % Obs. 

Ainda não decidiu 1 4% 24 96% 25 100% 

Balneário/Clube/Águas quentes/Cachoeira 1 16,7% 5 83,3% 6 100% 

Bar/Lanchonete 0 0% 2 100% 2 100% 

Cinema 0 0% 1 100% 1 100% 

Em casa 30 21,7% 108 78,3% 138 100% 

Em viagem 1 25% 3 75% 4 100% 

Hotel/Pousada/Motel 1 25% 3 75% 4 100% 

Não informado 7 77,8% 2 22,2% 9 100% 

Não vai comemorar 9 69,2% 4 30,8% 13 100% 

Pizzaria/Sorveteria/Pesque Pague 3 27,3% 8 72,7% 11 100% 

Restaurante 10 25% 30 75% 40 100% 

Shopping 9 20,5% 35 79,5% 44 100% 

Total 72 24,2% 225 75,8% 297  

 
 

 



Em relação a comemoração, 46,5% dos entrevistados irão comemorar em 
casa. A tabela acima mostra que a maioria dos que irão presentear, também vão 
comemorar. Quanto ao gasto com a comemoração 46,1% pretende gastar até 
R$ 80,00. 

 
 

Para a escolha do local de compras os consumidores estão à procura de 
promoções (63,3%) e bom atendimento (52,2%). 

 
 

 

Não respondeu 



 

 
Para finalizar a pesquisa o IPA buscou saber o meio de comunicação mais 

utilizado pelos consumidores e 89,6% responderam que a internet é o principal 
canal de comunicação que utilizam.  

A rede social mais acessada é o whatsapp (76,4%), seguido do facebook 
(59,9%). 

 


