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negócios.

Sobre o Grupo Datacenso2

ESCRITÓRIOS

NÚCLEOS



Responsabilidade técnica3

Prof. Dr. CLAUDIO SHIMOYAMA

• CEO do Grupo Datacenso;

• Doutor em Gestão de Negócios pela UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina;

• Mestre em Engenharia da Informação e Inovações Tecnológicas pela UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina;

• Pós-graduado em Engenharia Econômica, Marketing e Propaganda, com especialização em Estatística Aplicada e Desenvolvimento 

Executivo em Marketing pelo Baldwin Wallace University (Ohio-EUA);

• Economista formado pela FAE – Faculdade Católica de Administração e Economia;

• Professor nível MBA da FGV – Fundação Getúlio Vargas desde 2009 para disciplinas de Marketing, Pesquisa de Mercado e 

Comportamento do Consumidor;

• Palestrante empresarial em diversos temas atuais;

• Consultor Econômico e de Marketing da ACP – Associação Comercial do Paraná;

• Filiado a NMSBA – Neuromarketing Science & Business Association;

• Diretor Técnico da AEPM – Associação de Empresas de Pesquisa de Mercado;

• Conselheiro do CORECON-PR – Conselho Regional de Economia do Paraná;

• Diretor da ADVB-PR – Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil;

• Escritor com livros e artigos publicados nas áreas de Pesquisa e Inteligência de Mercado, Comportamento do Consumidor e Marketing.





Pesquisa sobre a expectativa de 
compra e venda para o Dia dos 
Namorados 2020



Sumário6

• Introdução............................................................................................................................. ..........................7

• Perfil dos entrevistados.................................................................................................................................10

• Expectativas das vendas do comércio para o Dia dos Namorados 2020............................................13

• Avaliação do impacto do coronavírus no comércio curitibano............................................................16

• Expectativa de compras do consumidor curitibano para o Dia dos Namorados 2020......................19

• Avaliação do impacto do coronavírus na vida dos consumidores........................................................25

• Conclusão......................................................................................................................................................27



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 dos Namorados 2020.

Objetivo

•Estabelecimentos comerciais e consumidores de Curitiba.

Universo

• Foram entrevistados 100 comerciantes e 233 consumidores curitibanos, totalizando 333 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 maio a 03 de junho 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: 233 entrevistas.

GÊNERO FAIXA ETÁRIA

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 mora 
com o (a) namorado (a).

MORA COM O (A) 
NAMORADO (A)/

ESPOSO (A)

31%

69%

Não

Sim

6%

36%

27%

17%

11%

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

Feminino

49%
Masculino

51%



Perfil do comerciante entrevistado12

Base: 100 entrevistas.

CARGO REGIÃO DO COMÉRCIO

Quanto ao perfil do comerciante curitibano, a 
maioria dos entrevistados é proprietário ou sócio, 
com o comércio localizado no Centro.

Proprietário/Sócio

79%

Gerente/Supervisor

21%

Centro

62%

Bairro

38%



Expectativas das vendas do 
comércio para o Dia dos 
Namorados 2020



-46%
Geral

-45%

No 
bairro

-47%

No 
centro

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

EXPECTATIVA DAS VENDAS (%)

A pandemia do novo coronavírus também irá afetar as vendas do Dia 
dos Namorados na capital Paranaense.

A pesquisa aponta que, para a maior parte dos  comerciantes 
curitibanos, as vendas deste ano serão inferiores às do ano passado, 
principalmente em função do aumento do desemprego e da queda da 
renda das famílias causados pela pandemia de coronavírus.

A expectativa é de uma queda nominal de 44% nas vendas em relação  
ao mesmo período do ano passado. E real apresentando queda de 
46% corrigida pela inflação acumulada dos últimos 12 meses de 2,4%.

75%

6%

5%

14%

69%

8%

8%

15%

83%

4%

0%

13%

Inferior

Igual

Superior

Ainda não sabe

Geral Bairro Centro



Sentimento e expectativa do comerciante curitibano para os 
próximos meses quanto a economia e seu negócio (Estimulada única)

15

Base: 100 entrevistas.

De acordo com o estudo, os comerciantes curitibanos continuam preocupados 
com o rumo da economia e com o cenário de vendas para os próximos meses. 
Tem 30% dos comerciantes que estão esperançosos com o seu negócio, com 
crescimento no índice de 6% em relação a pesquisa de maio.

Expectativa em relação a economia Expectativa em relação ao seu negócio
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Avaliação do impacto do 
coronavírus no comércio curitibano



Percentual de comerciantes que teve que paralisar as operações 
do seu negócio em decorrência do coronavírus (Estimulada única)
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Base: 100 entrevistas.

A maioria dos comerciantes teve que paralisar a operação 
do seu comércio devido ao Covid-19.

No geral, metade dos comércios ficou fechado até 30 dias. 
Estes dias variam de acordo com a localização do 
comércio.

29%

21%

17%

13%

19%

37%

23%

17%

10%

13%

18%

18%

18%

18%

27%

Até 15 dias

16 a 30 dias

31 a 45 dias

46 a 60 dias

Mais de 60 dias

TEMPO QUE O COMÉRCIO FICOU FECHADO

Geral Bairro Centro

83%

17%

77%

23%

92%

8%

Sim, teve que paralisarNão foi necessária a paralisação

Geral Bairro Centro

50%



87%

65%

56%

54%

38%

32%

30%

19%

6%

85%

59%

49%

46%

38%

26%

31%

21%

8%

92%

75%

67%

67%

38%

42%

29%

17%

4%

Queda no volume

das vendas

Alteração no fluxo de clientes

Falta de recursos para

pagamento de compromissos

Falta de capital de giro

Dispensa de funcionários

temporariamente

Demissão de funcionários

Falta de estoque

Fechamento do

estabelecimento

Outras citações

Geral Bairro Centro

Impactos no negócio do comerciante curitibano em função da 
pandemia de coronavírus (Estimulada única)
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Base: 100 entrevistas.

Dentre os principais
impactos negativos
causados pela pandemia
de coronavírus no
comércio curitibano, o
mais citado é a queda
significativa no volume
das vendas, tanto no
centro quando no bairro.
Em segundo lugar
aparece a alteração no
fluxo de clientes, seguido
pela falta de recurso para
pagamento de
compromissos e falta de
capital de giro.



Expectativa de compras  do 
consumidor curitibano 
para o Dia dos Namorados 2020 



Percentual de consumidores que pretende comemorar o Dia dos 
Namorados (Espontânea única)
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Base: 233 entrevistas.

% de consumidores que pretende
comemorar a data

Maneira que irão             
comemorar a data Segundo a pesquisa, a

maioria dos consumidores
entrevistados pretende
comemorar o dia dos
namorados.

Conforme citado
anteriormente, 69% moram
com o (a) namorado (a), o
que justifica a maneira

como a maior parte
pretende comemorar a
data: pessoalmente.

Dos 31% que não residem
juntos, 75% esperam
comemorar pessoalmente.

Sim

96%

Não

4%
Pessoalmente

93%

Fará uma ligação ou 

vídeo chamada

7%



21 Presente que pretendem comprar paras os namorados                    
(Espontânea múltipla)

De acordo com a pesquisa, os principais
presentes que os consumidores curitibanos
pretendem comprar para o Dia dos
Namorados são: roupas, seguido de
almoço/jantar, perfume/cosméticos, cestas em
geral e bebidas, todos estes itens apresentaram
crescimento significativo no índice em relação
ao ano passado. O destaque negativo foi no
item chocolate.

Analisando por gênero, não existe diferença
significativa nos presentes, mas o percentual de
flores é maior no gênero masculino e de bebidas
no gênero feminino.

Base: 233 entrevistas.

29%

14%

14%

2%

2%

10%

15%

10%

10%

2%

21%

11%

39%

21%

21%

16%

14%

12%

12%

10%

9%

9%

7%

22%

Roupas

Almoço/jantar

Perfume/cosméticos

Cestas em geral

Bebidas

Calçados

Flores

Bolsas/acessórios

Jóias/relógio

Livros

Chocolates

Outras citações

2019 2020



Não

24%
Sim

76%

Percentual de consumidores que costuma pesquisar o preço antes 
de comprar o presente (Espontânea única)
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A maior parte dos 
consumidores costuma 
pesquisar o preço antes de 
comprar o presente, 
principalmente pelo atual 
momento, impactado 
negativamente pelo 
coronavírus. Os consumidores  
continuam cautelosos com os 
seus gastos.

Os sites de busca são os mais 
utilizados para fazer pesquisa 
de preço, seguido pelos sites 
de lojas próprias e redes 
sociais.

Base: 233 entrevistas.

% de consumidores que costuma pesquisar o 
preço antes de comprar o presente 

Onde costumam pesquisar o preço 

45%

19%

17%

13%

2%

3%

Sites de busca (google)

Sites de lojas próprias

Redes sociais

Comparadores de preço

Indicação de

familiares/amigos

Outros



69%

17%

14%

Internet

Lojas de rua

Shopping

Local onde pretendem comprar o presente de Dia dos Namorados 
(Estimulada única)
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Base: 233 entrevistas.

Com algumas lojas recém abertas e as medidas de 
distanciamento exigidos devido ao 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 dos Namorados pela internet.

Analisando por gênero, não existe diferença 
significativa na hora de escolher onde comprar o 
presente.



Comparativo do valor de compra do Dia dos Namorados deste ano 
com o ano passado (Espontânea única) 

24

Depois da queda nas vendas da Páscoa e 
Dia das Mães, ocasionadas pela pandemia 
de Covid-19, no Dia dos Namorados não 
será diferente.

Sendo assim, o valor que os 
consumidores curitibanos pretendem gastar 
na compra do presente do Dia 
dos Namorados será menor que o 
ano passado.

O tíquete médio previsto é de R$ 134,00 por 
presente, ou seja, 3% a menos do que no 
ano passado, quando o valor médio foi de 
R$ 138,00.

Base: 233 entrevistas.

2019 2020 Expectativa

R$ 138,00
Gasto médio  
do presente

R$ 134,00
Gasto médio  
do presente



Avaliação do impacto do coronavírus 
na vida dos consumidores



Impacto nos ganhos do consumidor curitibano em função da 
pandemia do coronavírus (Estimulada única)
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Base: 233 entrevistas.

Segundo a pesquisa, a maior parte dos consumidores curitibanos  teve 

impacto financeiro nos seus ganhos, devido ao  Covid-19, apesar disso não 

precisará de apoio financeiro governamental ou empréstimo bancário pessoal 

para pagar as suas contas durante este período de pandemia.

A maioria dos consumidores ainda não se sente segura em frequentar lugares 

públicos.

47%

53%

Não

Sim

% de consumidores que se sente seguro 

para frequentar lugares públicos 

% de consumidores que precisará 

de auxílio do governo ou empréstimo 

bancário

80%

20%

Não

Sim

% de consumidores que teve  

impacto negativo nos seus ganhos

Não

67%

Sim

33%

38%

15%

13%

12%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

Funcionário CLT

Empreendedor autônomo

Empresário

Funcionário Público

Trabalhador

informal/Autônomo

Aposentado

Prestador de serviços PJ

Desempregado

Dona de casa

Comerciante

Ocupação profissional - Fonte de renda



Conclusão



Considerações finais28

A pesquisa aponta que, devido a pandemia de Covid-19, a expectativa do comerciante curitibano
para o Dia dos Namorados é de queda significativa nas vendas em relação ao ano anterior.

A crise gerada pelo coronavírus tem afetado a vida tanto do comerciante, com queda nas vendas,
quanto do consumidor, que irá reduzir o valor do presente do Dia dos namorados em relação ao ano
passado. Os consumidores continuam precavidos com os seus gastos, pois a maioria teve impacto

financeiro com queda nos seus ganhos, devido a pandemia de Covid-19.

O estudo aponta ainda que, assim como nas datas comemorativas anteriores, em função da
pandemia, a maior parte dos consumidores curitibanos irá fazer suas compras de Dia dos Namorados
pela internet, mesmo com a abertura do comércio e shoppings, a maior parte ainda não se sente
segura em frequentar lugares públicos.

Segundo o CEO do Grupo Datacenso, Claudio Shimoyama, como esperado, a pesquisa revela um
comerciante curitibano preocupado com os seus negócios e apreensivo com as vendas do Dia dos

Namorados 2020. Assim como os consumidores, que estão comprando somente o necessário.
Infelizmente, a pandemia de coronavírus continua impactando negativamente o desempenho do

comércio, que vem apresentando queda preocupante no volume de vendas, além disso, os
comerciantes tiveram que dispensar temporariamente alguns funcionários e quase um terço teve que
demiti-los.




