
Vem aí uma das datas que mais movimentam o 

comércio varejista, e que a cada ano tem maior 

influência nos hábitos de compra de presentes dos 

brasileiros.

O Dia dos Pais será comemorado em 10 de Agosto deste 

ano. Uma pesquisa realizada em 2013 evidenciou a 

pretensão de compras dos brasileiros (EcGlobal 2013) e 

apontou os presentes preferidos. Alguns óbvios demais 

como roupas (22,83%), e outros que causam até um 

pouco de surpresa, como flores. Sinal de que os filhos 

estão percebendo seus pais mais afetuosos, dado que 

passa a ser interessante para lojas de decoração, por 

exemplo, afinal, eles também tem bom gosto. 

Viagens, artigos esportivos, eletrônicos, sapatos  e 

bebidas alcoólicas também figuravam entre os 

principais itens de compras. 

Mesmo com a expansão do crédito e das modalidades 

de pagamento eletrônico, quase metade dos brasileiros 

pretendia pagar as compras em dinheiro, porém 21,82% 

preferiam pagar no cartão em várias vezes.

Ainda que o ecommerce venha apresentando 

crescimento a cada ano, o brasileiro ainda prefere 

comprar em lojas físicas, onde pode visualizar, tocar e 

escolher os presentes. O local preferido são os 

shoppings (45,48%), seguido pelas lojas de bairro e 

depois pela Internet. Então, para quem quer encantar a 

clientela na hora das compras é importante investir na 

arrumação, organização e técnicas de merchandising no 

ponto de venda. Promoções também fazem a diferença, 

afinal, divulgar a marca e atrair clientes não é custo. É 

investimento!

E pra quem pensa que só os pais ganham presentes, 

dentre os que pretendiam dar presentes para outras 

pessoas, mais de 70% tinham a intenção de presentear 

os avós! Essa informação amplia o mix de segmentos e 

produtos para essa data, como pesca, turismo e itens de 

conforto e bem-estar, por exemplo. Além disso, grande 

parte iria gastar um pouco mais com os presentes, cerca 

de 50% pretendiam gastar entre R$40,00 e mais R$ 

150,00. Solicite um planejamento de marketing e 

comunicação. Veja como iniciar um processo 

profissional de branding da sua marca.
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QUERO COMPRAR

EM SHOPPING E

LOJAS DE BAIRRO

QUERO PRESENTEAR

COM ROUPAS, SAPATOS
E ELETRÔNICOS

PRETENDO GASTAR

ENTRE R$40 E R$150

VOU PAGAR EMDINHEIRO E
NO CARTÃO 

EM PARCELAS

Hábitos e Opiniões dos
Consumidores sobre o

Dia dos Pais

FONTE: www.ecglobal.com.br
www.mundodomarketing.com.br 
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