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Intenção de
compras



Diante do cenário da 
COVID-19, intenção de 
compras para o Dia dos Pais 
cai em relação a 2019, mas 
ainda deve movimentar cerca 
de R$ 18 bilhões no varejo 

O Dia dos Pais, realizado no segundo 
domingo de agosto, é a primeira data comemora-
tiva do segundo semestre e, portanto, dá alguma 
sinalização de como as vendas devem se compor-
tar na última metade do ano. Em 2020, a data 
ganha ainda mais importância para o comércio 
diante da crise financeira e de saúde pública, 
instaladas pela pandemia da Covid-19. Apenas no 
Brasil, até meados de julho eram mais de 79 mil 
mortes pelo vírus confirmadas. O rápido aumento 
no número de infectados levou governos ao redor 
de todo o planeta a implementar políticas de 
distanciamento social com o intuito de evitar o 
colapso dos sistemas de saúde, o que impactou 
diretamente a economia mundial. 

No nosso país o cenário tem como agra-
vante o fato de que a economia já vinha passando 
por um período de baixo crescimento econômico, 
desemprego elevado e situação fiscal preocu-
pante mesmo antes da pandemia. Em 2019, o PIB 
nacional cresceu 1,1%, representando o terceiro 
ano consecutivo de baixo crescimento . O desem-
prego, por sua vez, atingia quase 12 milhões de 
brasileiros em janeiro, logo antes do vírus alcançar 
o país, enquanto a taxa de trabalhadores infor-
mais representava 41% da força de trabalho. 

Somam-se a este panorama os efeitos da 
crise da Covid-19, em que empresas de diversos 
segmentos considerados não essenciais se viram 
obrigadas a baixar suas portas em todo o país, 
impactando não apenas o faturamento das 

empresas, como ainda o emprego e o nível de 
renda. Dados do IBGE  estimam que mais de 500 
mil empresas estavam fechadas no início de junho 
devido à pandemia, e 70% das empresas que 
ainda funcionavam declararam que a crise exer-
ceu impacto significativo nos seus negócios. Além 
disso, 35% citaram ter tido redução no quadro de 
funcionários. Na última semana de junho, o país 
contava com uma taxa de desemprego de 13,1%, 
o que representa um contingente de 12,4 milhões 
de pessoas em busca de trabalho, além de 10,3 
milhões de brasileiros afastados de seus empre-
gos devido ao distanciamento social .

É diante deste cenário adverso que o Dia 
dos Pais de 2020, comemorado em 09 de agosto, 
deve acontecer. Apesar disso, o momento é o de 
reabertura do comércio em diversas cidades do 
país, ainda que de forma gradual na maioria delas. 
Sabendo disso, a pesquisa da CNDL em parceria-
com a Offer Wise, traz algumas boas notícias aos 
comerciantes que estiveram com suas portas 
baixadas nos últimos meses: a data tem potencial 
de injetar cerca de R$ 17.9 bilhões na economia. 

mais de 500 mil empresas 
estavam fechadas no início 
de junho devido à pandemia



Internet será principal local 
de compra. Ticket médio dos 
presentes é de R$ 196

91 milhões de brasileiros 
devem presentear no
Dia dos Pais

A pesquisa mostra que aqueles que preten-
dem presentear somam cerca de 58% dos 
brasileiros, o que representa uma queda de 9 p.p. 
frente a intenção de compras apontada na 
pesquisa do ano passado (67%). É estimado que 
91,2 milhões de consumidores devam ir às com-
pras para presentear alguém nesta data.

Os que não devem presentear apontam 
principalmente o fato do pai ser falecido (66%), 
além de não terem contato com o pai (10%) e não 
terem dinheiro (7%). Considerando apenas aque-
les que vão deixar de presentear por estarem sem 
dinheiro, desempregados ou não poderem encon-
trar o pai, 57% apontam a Covid-19 como princi-
pal motivadora. 

A sondagem sugere ainda que o consumidor 
brasileiro está cauteloso na hora de ir às compras. 
A maioria dos entrevistados garante que espera 
gastar o mesmo valor que o último ano com os 
presentes (37%), enquanto o percentual daqueles 
que esperam gastar mais passou de 26% na 
pesquisa de 2019 para 18% na pesquisa deste 
ano, uma queda de 8 pontos percentuais. Por 
outro lado, a fatia dos que pretendem gastar 
menos saltou de 21% para 34%. Os motivos mais 
citados para a redução dos gastos são o fato de 
querer economizar (45%), estar com o orçamento 
apertado (39%), as incertezas com relação ao 
cenário econômico (34%) e ter tido redução na 
renda (30%). 

Os entrevistados declaram intenção de 
presentear o próprio pai (62%), como também os 
esposos (22%), pais de seus filhos (14%) e os 
sogros (10%). 49% acreditam que o pai espera 
ganhar presente(s) este ano.

A maior parte dos entrevistados realizará 
suas compras pela internet (39%, com aumento 
de 11 p.p. em relação ao ano passado), seguida 
dos shopping centers (24%, queda de 14 p.p. 

frente à pesquisa do último ano) e das lojas de 
departamento (16%). Entre os que pretendem 
realizar compras pela internet, 79% farão via sites, 
58% em aplicativos e 19% no Instagram.

O presidente da CNDL, José César da 
Costa, destaca a importância dos lojistas se 
adaptarem à nova realidade trazida pela 
pandemia da Covid-19, principalmente na 
adoção de protocolos de segurança.



“
!!!

Estamos passando por um momento 
de mudança de comportamentos e o varejo 
tem papel fundamental nessa reconstrução. 
Os lojistas têm se adaptado para oferecer 
um ambiente seguro aos consumidores e 
trabalhadores. A CNDL tem auxiliado os 
empresários nessa adaptação com cam-
panhas de utilização dos protocolos de 
segurança. Além disso, o consumo passou 
por mudanças estruturais que exigirão dos 
empresários resiliência, adaptabilidade e 
comprometimento. Mesmo aquele pequeno 
lojista que não tem e-commerce pode 
encontrar alternativas para atender aos seus 
clientes, como divulgar nas redes sociais e 
fazer atendimento pelo WhatsApp. Ainda 
dá tempo do empresário buscar novos 
caminhos na internet, o consumidor quer 
comodidade e segurança”, afirma Costa.  

A pesquisa revela que 47% devem comprar 
um único presente para o Dia dos Pais, enquanto 
33% dos entrevistados pretendem comprar dois. 
De modo geral, a média declarada é de 1,6 
presentes. O gasto médio pretendido com todos 
os presentes em 2020 é de R$ 196,34 ― levando 
em consideração aqueles que já sabem quanto 
devem desembolsar ―, sendo que 26% devem 
gastar entre R$ 151 e R$ 300, e 22% entre R$ 76 
e R$ 150. Estima-se movimentar no comércio 
cerca de 17,9 bilhões de reais, sendo a redução 
na movimentação financeira em relação a 2019 
de aproximadamente 10,5%.

Com relação à forma de pagamento, a 
maior parte dos entrevistados mostra preferência 
pelo pagamento à vista (79%), sendo que 46% 
afirmam que pretendem pagar em dinheiro e 
28% pretendem utilizar o cartão de débito. Por 
outro lado, 34% devem pagar as compras a prazo, 
sendo 30% no cartão de crédito parcelado. Entre 
os que vão parcelar as compras ― levando em 
consideração todas as modalidades de crédito ― 
a média declarada é de 3,4 parcelas.
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Produtos que pretende com-
prar para presentear:

60% consideram que os produtos estão 
mais caros este ano que em 2019, 28% acreditam 
que estão na mesma faixa de preço e 11% que 
estão mais baratos. Perguntados se pretendem 
fazer pesquisa de preço antes de irem às com-
pras, a maioria dos entrevistados (79%) afirma 
que sim;  sendo que a maioria pretende fazer em 
sites/aplicativos (69%), shoppings (41%) ou nas 
redes sociais (38%). Os sites/aplicativos mais 
utilizados neste caso são os de busca (74%), de 
comparação de preços (51%) e de 
varejistas (42%).

Quando perguntados sobre quais são os 
fatores que mais influenciam na escolha do local 
de compra dos presentes, a maior parte dos 

Os presentes mais procurados por quem vai 
presentear serão as roupas (48%), os perfumes/ 
cosméticos (33%), calçados (28%) e os acessórios 
(26%). A maior parte dos entrevistados afirma 
que pretende fazer as compras na primeira 
semana de agosto (52%). 24% pretendiam ir às 
compras ainda no mês de julho e 8% deixarão 
para a última hora e comprarão o presente no fim 
de semana do Dia dos Pais. 

A maneira como as famílias comemoram a 
data também deve passar por mudanças, e as 
videochamadas e telefonemas ganham espaço: 
45% disseram que irão comemorar a data na 
própria casa, 28% na casa do pai e 12% à distân-
cia, seja por telefone ou vídeochamada.

consumidores (47%) menciona o preço como fator 
determinante, seguido das promoções e descon-
tos (37%), da qualidade dos produtos oferecidos 
(35%) e do frete grátis (28%).

“ Diante da crise que vivemos, o 
consumidor está cauteloso para con-
sumir e é importante o lojista oferecer 
opções de menor custo e conveniência 
para presentear nas datas comemorati-
vas. O momento é de se adaptar, estar 
disponível em diversos canais de atendi-
mento, oferecer entregas e alternativas 
que tornem a compra mais conveniente 
e segura para o consumidor”.
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Para 60%, presentes estão mais 
caros que em 2019. Preço será 
fator determinante para escolha 
do estabelecimento



Controle
financeiro
nas compras



“

Parte considerável admite que 
costuma gastar mais do que 
pode com compra dos presentes 

Dois em cada dez consumidores (19%) admitem que costumam gastar mais do que podem com as 
compras do Dia dos Pais. Por outro lado, a maioria dos consumidores que vão presentear afirma que não 
têm o hábito de gastar mais do que o orçamento permite com a data (76%), indicando que, de modo 
geral, as compras serão precedidas de cautela e planejamento financeiro.

8% dos entrevistados pelo estudo afirmam 
que deixarão de pagar alguma conta para com-
prar o presente de Dia dos Pais, sendo que a 
maioria (89%) assegura que não vai colocar as 
contas em risco para priorizar o presente. 30% 
dos que pretendem presentear admitiram que 
possuem contas em atraso atualmente, sendo 
que destes, 71% estão com o nome incluído em 
cadastros de proteção ao crédito. 

A pesquisa também demonstra as conse-
quências geradas pelo hábito de gastar além do

A inadimplência é prejudicial tanto para o consumidor, que fica com 
seu poder de compra limitado, quanto para o lojista, que deixa de receber 
por uma venda já concretizada. O consumidor pode presentear, sim. Porém, 
é importante respeitar suas finanças, planejar os gastos e fazer muita 
pesquisa de preço, dando prioridade ao pagamento à vista. Para quem está 
inadimplente, mesmo que os valores dos presentes possam parecer inofen-
sivos, todo o esforço deve ser direcionado para o pagamento das dívidas”, 
destaca o presidente da CNDL.

que o próprio orçamento permite ou de ir às com-
pras com contas em atraso. Sendo assim, um em 
cada dez consumidores que realizaram compras 
para o Dia dos Pais do ano passado (13%) revelam 
que ficaram com o nome sujo, sendo que 7% 
ainda estão negativados e 6% já saíram dessa situ-
ação. Por outro lado, a maioria (82%) não foi nega-
tivada por compras realizadas na data.



Metodologia 



Público alvo:

Consumidores das 27 capitais brasileiras, homens e mulheres, com 
idade igual ou maior a 18 anos, de todas as classes econômicas 
(excluindo analfabetos) e que pretendem realizar compras para o Dia 
dos Pais deste ano.

Método de coleta:

pesquisa realizada pela web e pós-ponderada por sexo, idade, estado, 
renda e escolaridade.

Tamanho amostral da Pesquisa:

1.006 casos em um primeiro levantamento para identificar o percen-
tual de pessoas com intenção de comprar presentes para o Dia dos 
Pais. Em seguida, continuaram a responder o questionário 610 casos, 
somente com os que tinham a intenção de compra. Resultando, 
respectivamente, em margem de erro no geral de 3,1 p. p. e 4,0 p. p. 
para um intervalo de confiança a 95%.

Período da coleta dos dados:

09 a 15 de Julho de 2020.




