


Há mais de 24 anos o Grupo 

Datacenso é sinônimo de 

excelência em serviços de 

Pesquisa, Inteligência de 

Mercado            e Marketing.

Desenvolve estudos e 

estratégias inteligentes, 

visando auxiliar e orientar 

seus clientes para tomadas 

de decisão mais seguras e 

assertivas em seus negócios.

Sobre o Grupo Datacenso2
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Introdução



Universo e amostra do estudo8

• O estudo tem como objetivo geral avaliar a expectativa dos comerciantes curitibanos e consumidores
para as vendas e compras no Dia das Mães 2020.

Objetivo

•Estabelecimentos comerciais e consumidores de Curitiba.

Universo

•Foram entrevistados 100 comerciantes e 200 consumidores curitibanos, totalizando 300 entrevistas.

Amostra

• A margem de erro por tipo de público é de 7% para os consumidores, e 10% para os comerciantes,
considerando grau de confiança de 95%, sendo satisfatória para uma análise estatística.

Margem de erro

• A coleta de dados foi realizada por telefone no período de 29 de abril a 04 de maio de 2020.

Período de campo

• As perguntas cuja soma das porcentagens não totalizam 100% são decorrentes de arredondamentos ou
de múltiplas respostas.

• Nas questões abertas, as respostas com pouca significância estatística são somadas e colocadas como 
outras citações.

• As perguntas são classificadas como estimuladas (feitas através de uma lista que é passada para os 
entrevistados escolherem algumas das alternativas) e espontâneas (nas quais não é dada nenhuma 
alternativa para resposta).

Observações
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Perfil dos entrevistados



Perfil do consumidor entrevistado11

Base: 200 entrevistas.

Feminino
48%

Masculino
52%

GÊNERO FAIXA ETÁRIA

5%

33%

27%

19%

13%

3%

De 18 a 25 anos

De 26 a 35 anos

De 36 a 45 anos

De 46 a 55 anos

De 56 a 65 anos

Acima de 65 anos

Quanto ao perfil do consumidor curitibano entrevistado, 
pouco mais da metade pertence ao gênero masculino, 
com faixa etária entre 26 a 45 anos. E a maior parte não 
mora com a mãe.

MORA COM A MÃE

20%

80%

Sim

Não



Perfil do comerciante entrevistado12

Base: 100 entrevistas.

Proprietário/Sócio

80%

Gerente/Supervisor

20%

CARGO REGIÃO DO COMÉRCIO

Bairro

68%

Centro

32%

Quanto ao perfil do comerciante curitibano, a 

maioria dos entrevistados é proprietário ou sócio, 

com o comércio localizado no bairro.



Expectativas das vendas do 
comércio para o Dia das Mães 
2020



-39%
Geral

-39%

No 
bairro

-37%

No 
centro

Expectativa de vendas para o Dia das Mães de 2020 em relação a 
2019, considerando a atual economia (Estimulada única)
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Base: 100 entrevistas.

88%

5%

2%

5%

90%

3%

3%

5%

84%

11%

0%

5%

Inferior

Igual

Superior

Ainda não sabe

Geral Bairro Centro EXPECTATIVA DAS VENDAS (%)

A pandemia do novo coronavírus irá afetar as vendas do Dia das Mães na 
capital Paranaense.

A pesquisa aponta que, para a maior parte dos  comerciantes 

curitibanos, as vendas deste ano serão inferiores às do ano passado.

A expectativa é de uma queda real de 39%, corrigida pela inflação 

acumulada dos últimos 12 meses de 3,30%.

Em decorrência das limitações impostas pelo coronavírus – isolamento 

social, lojas fechadas, cenário econômico desfavorável – a  segunda data 

mais importante para o comércio será afetada negativamente este ano. 



Sentimento e expectativa do comerciante curitibano para os 
próximos meses quanto a economia e seu negócio (Estimulada única)
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Base: 100 entrevistas.

Quanto ao rumo da economia e o cenário de vendas para os próximos 

meses, mais da metade dos comerciantes se diz preocupado, sobretudo 

pelo impacto do novo coronavírus nos negócios. Com a crise, o comércio 

corre o risco de fechar e o desemprego disparar.
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Expectativa de compras  do 
consumidor curitibano 
para o Dia das Mães 2020 



Percentual de consumidores que pretende comemorar o Dia das 
Mães (Espontânea única)
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Base: 200 entrevistas.

Não (9%)

Sim

(91%)

Fará uma ligação 

ou vídeo chamada

46%

Pessoalmente

54%

% de consumidores que pretende

comemorar a data

Maneira que irão             

comemorar a data Apesar da situação atual

com a pandemia de

coronavírus, os

consumidores curitibanos

estão animados com o Dia
das Mães e pretendem

comemorar a data.

Segundo a pesquisa, mais

da metade espera celebrar

a data pessoalmente, em

contrapartida, 46%

utilizarão como alternativa

a tecnologia, fazendo uma

ligação ou vídeo chamada,

já que a maioria não mora

com mãe.

Fonte: Datacenso/ACP



18 Presente que pretendem comprar paras as mães (Espontânea múltipla)

Em relação aos presentes que serão

escolhidos para presentear as mães, os mais

citados são: roupas em primeiro lugar, seguido

de perfumes/cosméticos, flores, calçados, e

bolsas/acessórios. São presentes tradicionais,
porém este ano, percebe-se uma queda

significativa no índice de calçados.

Analisando por gênero, não existe diferença
significativa nos presentes, mas o percentual

de flores é maior no gênero masculino.

Base: 200 entrevistas.

31%

20%

18%

18%

6%

10%

2%

5%

3%

1%

3%

4%

14%

29%

23%

15%

9%

8%

8%

6%

5%

5%

5%

5%

4%

14%

Roupas

Perfume/Cosméticos

Flores

Calçados

Bolsas/Acessórios

Jóias/ Relógio

Móveis/Eletro

Almoço/Jantar

Chocolates

Cesta de café da manhã

Livros

Celular/Smartphones

Outras citações

2019 2020

Fonte: Datacenso/ACP



Pessoas que pretendem presentear no Dia das Mães (Estimulada múltipla)19

Além da mãe, alguns 

consumidores também 

pretendem presentear 

outras pessoas, como 

esposa/companheira

e sogra.

Base: 200 entrevistas.

82%

27%

17%

5%

5%

3%

5%

Mãe

Esposa/Companheira

Sogra

Avó

Irmãs

Tias

Outras citações

Fonte: Datacenso/ACP



44%

23%

13%

13%

8%

Sites de busca (google)

Sites de lojas próprias

Comparadores de preço

Redes sociais

Outros

Percentual de consumidores que costuma pesquisar o preço antes 
de comprar o presente (Espontânea única)

20

A maioria dos consumidores 

costuma pesquisar o preço 

antes de comprar o presente, 
principalmente agora que 

estamos passando por uma 

situação diferente. 

Os consumidores estão mais 

cautelosos com os seus gastos, 
devido as incertezas da 

economia em nosso país, 

causadas pelo coronavírus. 

Os sites de busca são os mais 

utilizados para fazer pesquisa 

de preço, seguido dos sites de 

lojas próprias.

Base: 200 entrevistas.

Sim

68%

Não

32%

% de consumidores que costuma pesquisar o 

preço antes de comprar o presente 

Onde costumam pesquisar o preço 

Fonte: Datacenso/ACP



Local onde pretendem comprar o presente de Dia das Mães  
(Estimulada única)

21

Base: 200 entrevistas.

72%

28%

Internet

Lojas de rua

Com as lojas fechadas por conta do coronavírus, 

o comércio eletrônico é uma alternativa durante a 
pandemia. 

O estudo aponta que, a maior parte dos 

consumidores curitibanos irá fazer suas compras de 

Dia das Mães pela internet.

Analisando por gênero, nota-se que o percentual de 

mulheres (81%) que irá comprar online é maior que 

dos homens (64%). 

Fonte: Datacenso/ACP



Comparativo do valor de compra do Dia das Mães deste ano com 
o ano passado (Espontânea única) 

22

Depois da queda nas vendas da Páscoa, a 

pandemia do novo coronavírus irá impactar 

também o Dia das Mães.

De acordo com o estudo, a maioria dos 

consumidores curitibanos pretende 

presentear a mãe, porém irá gastar menos 

este ano, se comparado com o ano 
passado.

O tíquete médio será de R$ 121,00 por 

presente,  ou seja, 8% a menos do que no 

ano passado, quando o valor médio foi de 

R$ 132,00.

Base: 200 entrevistas.

R$ 132,00
Gasto médio  

do presente

2019 2020 Expectativa

R$ 121,00
Gasto médio  

do presente

Fonte: Datacenso/ACP



Conclusão



Considerações finais24

A pesquisa aponta que, devido a pandemia da Covid-19, a expectativa do comerciante curitibano
para o Dia das Mães, segunda melhor data para o comércio, é de queda nas vendas em relação ao
ano anterior.

A crise gerada pelo coronavírus tem afetado a vida tanto do comerciante, com lojas fechadas e
queda nas vendas, quanto do consumidor, que irá reduzir o valor do presente do Dia das Mães em
relação ao ano passado. Os consumidores estão mais cautelosos com os seus gastos, devido as
incertezas da economia em nosso país.

O estudo aponta ainda que, a maior parte dos consumidores curitibanos irá fazer suas compras de Dia
das Mães pela internet, outra mudança influenciada pela pandemia, que tem forçado o consumidor a
utilizar ainda mais a tecnologia no seu dia a dia.

Segundo o CEO do Grupo Datacenso, Claudio Shimoyama, a pesquisa revela um comerciante
curitibano apreensivo e preocupado com as vendas do Dia das Mães 2020 e com seus negócios. Há
uma incerteza quanto ao futuro do país, impactando também os consumidores que estão mais
precavidos, consumindo somente o necessário e mudando a sua forma de comprar. Infelizmente, a
pandemia de coronavírus está gerando um impacto negativo no desempenho das vendas do
comércio, no segundo melhor mês do ano, ficando atrás apenas do Natal, em volume de vendas.




