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Dia da Criança deve movimentar R$ 51,4
milhões
São Paulo - Pesquisa de Intenção de Compra, referente ao Dia da Criança, feita pelo Observatório
Econômico da Universidade Metodista de São Paulo, registra uma expectativa de movimentar R$ 51,4
milhões na região do Grande ABC.

Com 704 entrevistados, a pesquisa apontou aumento de 35,2% em relação à projeção do ano passado,
de R$ 38 milhões. O gasto programado pelas famílias com presentes também é maior neste ano, R$
257, ante os R$ 188,50 do ano passado. O preço médio que os consumidores estão dispostos a pagar
por presente também é maior, R$ 160 para meninos e R$ 132,50 para meninas, aumento de R$ 53 e
R$ 38,50, respectivamente.

Para o professor responsável pelo estudo, Moisés Pais dos Santos, apesar do aumento nos números, a
base de comparação de 2016 é fraca, fazendo parecer que os valores deste ano tiveram grande
crescimento. "A economia está recuperando sim. Comparado com 2016, parece que o crescimento foi
grande, mas ano passado foi muito fraco."

Os principais produtos que os consumidores planejam comprar são bonecas, vestuários e calçados,
jogo educativo, carros e aviões de controle remoto e bicicletas. Os principais fatores que influenciam
nas compras são a proximidade, acessibilidade, diversidade e, por último, o preço.

Segundo Santos, também aumentou a preferência por cartão de débito e a vista, e reduziu a por crédito.
"O comerciante negocia, cartão de débito dá desconto."

A pesquisa aponta que quanto maior a renda do consumidor, maior o valor disponível para gastar com a
compra de presentes e, também, aumenta a tendência de comprar via Internet.

Felipe Blesa
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