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1. INTRODUÇÃO 

 

 

História 

 

O dia dos namorados surgiu no dia 14 de 

fevereiro de 496 e passou a ser conhecido como 

“Valentine’s Day”, momento em que é celebrado 

o dia de São Valetim nos EUA e Europa (BBC, 

2017). 

De acordo com a BBC (2017), dentre as 

várias lendas, destaca-se que São Valetim era um 

padre de Roma que foi condenado a morte, depois 

de defender o casamento e celebrá-lo em segredo, 

em um período, que o Imperador Claudio II teria 

banido essas uniões, por acreditar que homens 

casados se tornariam soldados piores, por deterem 

responsabilidades familiares. 

Quando Valetim foi preso e sentenciado a 

morte em 270, apaixonou-se pela filha do 

carcereiro e no dia de sua morte enviou uma carta 

de amor, fato esse que iniciou o costume de se 

enviar cartões românticos. 

Mas foi somente em 496, que o Papa 

Gelásio reconheceu o Dia do São Valentim 

associado aos namorados. Além disso, também no 

mês de fevereiro ocorria um festival romano o 

Lupercalia e que celebrava a fertilidade e início da 

primavera. O que corroborou ainda mais com o 

fato de que fevereiro seria o mês ideal para a 

comemoração do dia dos namorados. 

No entanto, no Brasil, a celebração desse 

dia ocorre apenas em 12 de junho, ao marcar a 

véspera das comemorações de Santo Antonio 

(Santo casamenteiro) e melhora das vendas do 

mês de junho que tradicionalmente eram 

desaquecidas.  

 

 

 

Partiu, então, do publicitário de São Paulo, 

João Doria, que havia sido contratado pela Loja de 

Exposição Clipper Stardart Propagada, para 

melhorar os resultados de vendas desse mês, o 

slogan: “Não se esqueçam: amor com amor se 

paga”. 

Apesar das polêmicas sobre a existência 

verdadeira do Santo e da Igreja Católica deixar de 

celebrá-lo em 1969, o dia dos namorados se 

consolidou pelo mundo (FOLHA DE S. PAULO, 

2017). 

A Pesquisa 

Assim, considera-se ainda que a data é um 

sucesso comercial nos EUA e no Brasil. No que 

diz respeito aos EUA, o dinamismo da economia é 

advindo, principalmente, da compra do cartão de 

São Valetim, doces e flores (BBC, 2017). Já no 

Brasil, especificamente, no Mato Grosso do Sul, 

roupas, calçados, bolsas, acessórios, cosméticos e 

perfumes são as preferências da população (IPF; 

SEBRAE, 2017). 

Diante desse dinamismo econômico, 

observa-se a necessidade de preparo dos 

empresários e de identificação do comportamento 

do consumidor para que o dia dos namorados 

resulte em aumento das vendas e atendimento às 

questões sentimentais que imperam com a 

comemoração. 

As questões que ficam nessas 

circunstâncias seriam: Qual a estimativa de 

movimentação do dia dos namorados em Campo 

Grande? Como os namorados poderão ser mais 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-38973884
http://www.bbc.com/portuguese/geral-38973884
http://www.bbc.com/portuguese/geral-38973884
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/02/1858601-dia-de-sao-valentim-celebra-santo-que-nunca-existiu.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/02/1858601-dia-de-sao-valentim-celebra-santo-que-nunca-existiu.shtml
http://www.bbc.com/portuguese/geral-38973884
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românticos? Os gastos com presentes e 

comemorações serão maiores, menores ou iguais 

aos do ano passado? Será que a população de 

Campo Grande está namorando? 

Logo, para responder a essas perguntas, 

esta pesquisa teve por objetivo avaliar as 

intenções de consumo e de comemoração dos 

residentes de Campo Grande para o dia dos 

namorados. 

Para tanto, foram aplicados 392 

questionários em Campo Grande, de 18 de abril a 

8 de maio, considerando 95% de nível de 

confiança e margem de erro que variaram entre 

5% (Quadro 1).  

As abordagens dos participantes da 

pesquisa ocorreram nos locais com maior fluxo de 

pessoas. Cabe destacar que o levantamento das 

informações desta pesquisa foi realizado pela Lins 

Consultoria e a análise dos dados pelo IPF, a partir 

do qual atualizações metodológicas foram 

necessárias desde 2017. 

Ajustes metodológicos esses que incluem a 

atualização da população estimada, conforme 

dados do IBGE para o ano de 2016/2017; 

inclusão de Bonito e Coxim para as pesquisas do 

dia das mães, dia das crianças e natal; exclusão de 

outliers com 1 e 2 citações; redução da 

quantidade de municípios para as pesquisas do 

dias dos namorados e dia dos pais; e a 

desconsideração da quantidade de itens a serem 

comprados no cálculo de movimentação 

financeira (como era realizado anteriormente), de 

modo a evitar dupla contagem com a pergunta 

“qual será o gasto em presentes?” Além da 

ponderação da participação de cada gasto citado, 

para que se tenha uma maior aproximação da 

realidade do Estado.  

Por exemplo: 50% dos 100 pesquisados 

gastarão R$50,00, 20% R$100,00 e 30% 

R$150,00, logicamente, o peso maior da 

movimentação e do gasto médio ocorrerá sobre 

R$50,00. A fórmula então de estimativa de 

movimentação seria: 

Mov. Fin.=((𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒐𝒄𝒖𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒙𝒊𝒎𝒂𝒅𝒂 x  

% de pessoas que irão as compras ou que comemorará) x  

Mediana de gastos) 

Gasto médio= ∑ (
Mediana de Gastos x Frequência i

Frequência total
) 

 

De modo, a facilitar o entendimento dos 

resultados desta pesquisa, este relatório está 

estruturado em quatro partes: perfil do pesquisado; 

intenção de consumo e gastos com presentes para 

o dia dos namorados; intenção de comemoração e 

gastos com viagens, alimentação e bebidas; 

movimentação financeira. 

 

 

Quadro 1: Detalhamento da população, margem de erro e amostra por município. 

Município Amostra População Margem de erro aproximada 

Campo Grande 392 874.210 5% 

Corumbá/Ladário/Bonito 269 153.972 6% 

Dourados 380 218.069 6% 

Ponta Porã 198 89.592 7% 

Três Lagoas 266 117.477 6% 

Mato Grosso do Sul  1.505 1.739.802 De 5% a 7% 

Fonte: IBGE, 2016. Elaboração: IPF/MS. 
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1. PERFIL DOS PESQUISADOS 

 

O perfil dos pesquisados ajuda a 

compreender o comportamento dos potenciais 

consumidores acerca de suas decisões, perante, as 

datas comemorativas.  

E nesse sentido, de forma a captar as 

peculiaridades entre os sexos feminino e 

masculino, uma mesma quantidade de 

questionários foi aplicada para ambos. 

Também se identificou que a maioria dos 

participantes da pesquisa possui entre 15 e 25 anos 

(55,11%), tem o ensino médio completo (60,46%), 

ganha de 1 a 3 salários mínimos (72,19%) e 

considera que a situação econômico-financeira 

está igual em relação ao ano passado (65,56%). 

 

Sexo 

 
Fonte e elaboração: IPF/MS. 

 

Faixa Etária 

 
 

Fonte e elaboração: IPF/MS. 

 

 

Feminino; 

52,55% 

Masculino; 

47,45% 

15 a 20 anos

21 a 25 anos

26 a 30 anos

31 a 35 anos

36 a 40 anos

41 a 45 anos

46 a 50 anos

Mais de 50 anos

27,81% 

27,30% 
15,05% 

11,48% 

3,06% 

6,63% 

2,30% 

6,38% 
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Grau de Escolaridade 

 
 
Fonte e elaboração: IPF/MS. 

 

Renda 

 
Fonte e elaboração: IPF/MS. 

Avaliação da Situação Econômico-financeira 

 
Fonte e elaboração: IPF/MS. 

 

 

 

 

Fundamental Completo

Fundamental Incompleto

Médio Completo

Médio Incompleto

Pós Graduação

Sem Instrução

Superior Completo

Superior Incompleto

3,83% 

4,59% 

60,46% 

16,58% 

0,26% 

0,26% 

5,10% 

8,93% 

Até 1 SM De 1 a 3

SM

De 3 a 5

SM

De 5 a 7

SM

De 7 a 10

SM

Mais de 10

SM

13,27% 

72,19% 

11,73% 
2,30% 0,26% 0,26% 

Igual; 65,56% 

Melhor; 18,88% 

Pior; 15,56% 
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2. INTENÇÕES DE CONSUMO 

 

A fim de exemplificar a importância do 

perfil na explicação de alguns comportamentos, 

identificou-se na pesquisa do dia dos namorados, 

uma mudança de comportamento, a redução de 

pessoas que estão namorando em relação ao ano 

passado. Poderia se perguntar nessas 

circunstâncias: isso não tenderia ocorrer mesmo, 

uma vez que a maior parte das pessoas abordadas 

possui entre 15 a 25 anos (55,11%) e esse público 

geralmente não possui relacionamentos mais 

sérios? A resposta a essa pergunta seria não, uma 

vez que a pirâmide etária de Mato Grosso do Sul 

(IBGE, 2010) indica que embora a população 

idosa esteja crescendo, a concentração ainda 

ocorre entre os mais jovens e, que também no ano 

passado, essa mesma faixa etária liderou as 

maiores participações da pesquisa. Além disso, 

entre os mais idosos, verificou-se uma redução 

dos namoros, fato que corroborou com o fato de 

que mais de 70% da população de Campo Grande 

não comprarão presentes para essa data 

comemorativa, pois desses, 66,67% não estão em 

um relacionamento sério. 

Diante disso, projeta-se uma redução na 

movimentação total em Campo Grande em gastos 

com presentes superior a 20%, não motivada, pela 

instabilidade econômica, mas, principalmente, por 

uma mudança de comportamento em Mato Grosso 

do Sul.  

E para aqueles que estão namorando, os 

presentes destaques serão: roupas (31,58%), 

calçados (9,65%) e perfumes/cosméticos 

(12,28%), presentes esses que também refletiram 

o que se quer ganhar. As compras ocorrerão na 

semana do evento (74,56%), em lojas do centro 

(78,07%), com pagamento em dinheiro (85,09%), 

haverá pesquisa de preço para 60,18%, os 

principais elementos levados em consideração no 

momento da compra serão produto (43,95%), 

atendimento (22,87%) e preço (21,52%)

 

Pretensões de Presentear neste Ano 

 
Fonte e elaboração: IPF/MS. 

 

 

Não; 70,92% Não Sei; 

2,30% 

Sim; 26,79% 
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Porque não irá presentear? 

 
Fonte e elaboração: IPF/MS. 

 

Presentes 

 
Fonte e elaboração: IPF/MS. Outros se referem a bolsas e acessórios (14,91%), flores (7,89%) e cesta café (0,88%), dentre outros. 

 

Período de Compras 

 
Fonte e elaboração: IPF/MS. 

 

Não está em um

relacionamento

Está sem dinheiro Não comemora o

dia dos

namorados

Acha uma data

inventada pelo

comércio

Outros

66,67% 

13,86% 10,11% 
7,12% 

2% 

Roupa; 31,58% 

Perfume/Cosmétic

o; 12,28% 

Indeciso (a); 

21,05% 

Calçados; 9,65% 

Outros; 25,44% 

1 mês antes

15 dias antes

Na semana

0,88% 

24,56% 

74,56% 
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Percentual da População que Fará Pesquisa de Preço 

 
Fonte e elaboração: IPF/MS. 

 

Locais para Compras 

 
Fonte e elaboração. 

Pretensões de Gastos 

 
 

Fonte e elaboração: IPF/MS. 

Não; 39,82% 

Sim; 60,18% 

Internet

Loja do Bairro

Loja do Centro

Não Sabe

Shopping

0,88% 

3,51% 

78,07% 

3,51% 

14,04% 

Até R$50,00

De R$51,00 a R$100,00

De R$101,00 a R$150,00

De R$151,00 a R$200,00

De R$201,00 a R$250,00

De R$251,00 a R$300,00

De R$301,00 a R$400,00

Acima de R$400,00

11,40% 

35,96% 

21,05% 

21,05% 

4,39% 

5,26% 

0,00% 

0,88% 
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Forma de Pagamento 

 
Fonte e elaboração: Quando falado em pagamento parcelado, os entrevistados 75% disseram que irão parcelar em até 3 vezes. 

 

Elementos Levados em Consideração Durante a Compra 

 
Fonte e elaboração: IPF/MS. 

 

O que gostaria de ganhar? 

 
 

Fonte e elaboração: IPF/MS. 

 

Cheque;  

0,45% 

Dinheiro; 

85,09% 

Crédito; 

 7,01% 

Parcelado; 

3,51% 

Atendimento

Divulgação (Promoção)

Local

O que a pessoa deseja

Preço

Produto (Qualidade, Diferencial, Design)

22,87% 

5,83% 

0,90% 

4,93% 

21,52% 

43,95% 

Roupa

Perfume/Cosméticos

Calçados

Flores

Relógio

Celular

Jóia

Outros

50,00% 
20,37% 

1,85% 

5,56% 

1,85% 

5,56% 

1,85% 

12,96% 
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3. INTENÇÕES DE COMEMORAÇÃO 

 

No que diz respeito às comemorações, 

23,72% pretenderão investir em momentos mais 

românticos, levando em consideração gostos e 

preferências (20,88%), lugar voltado para o clima 

mais sentimental da data (08,79%). Os 

restaurantes serão os mais procurados por 34,83%. 

Apesar disso, deverá chegar à mesma 

tendência dos presentes, em função da redução 

dos namoros.

 

Percentual de Pessoas que Comemorarão o Dia dos Namorados 

 
Fonte e elaboração: IPF/MS. 

 

Pretensões de Gastos com Comemorações 

 

 
 

Fonte e elaboração: IPF/MS. 

 

 

 

 

Não; 76,28% 

Sim; 23,72% 

Até R$50,00

De R$51,00 a R$100,00

De R$101,00 a R$150,00

De R$151,00 a R$200,00

De R$201,00 a R$250,00

De R$251,00 a R$300,00

De R$301,00 a R$400,00

Acima de R$400,00

11,40% 

35,96% 

21,05% 

21,05% 

4,39% 

5,26% 

0,00% 

0,88% 
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Qual será o fator determinante para compra? 

 

 
Fonte e elaboração: IPF/MS. 

 

Com o quê gastará nas Comemorações do Dia dos Namorados? 

 
 Fonte e elaboração: IPF/MS.  

 

 

Gastos com Restaurante  

 
Fonte e elaboração: IPF/MS. 

 

 

20,88% 

8,79% 

14,29% 

23,08% 

7,69% 

25,27% 

Gostos e

preferências

Lugar romântico Lugar tradicional Churrasco Massas Outros

Alimentação em casa

Bebidas em casa

Cinema

Não sei

Passeio

Pesqueiro

Restaurante

Viagem

25,84% 

11,24% 

2,25% 

2,25% 

19,10% 

1,12% 

34,83% 

3,37% 

Até R$50,00

De R$51,00 a R$100,00

De R$101,00 a R$150,00

De R$151,00 a R$200,00

De R$201,00 a R$250,00

De R$251,00 a R$300,00

De R$301,00 a R$400,00

Acima de R$400,00

3,23% 

32,26% 

9,68% 

41,94% 

3,23% 

6,45% 

0,00% 

3,23% 
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-Gasto médio com presentes: de R$156,36 (2017) para R$140,04 (2018) -> -10,43%; 

-% comprará presentes: de 52,83% (2017) para 35,86% (2018) -> -16,97  p.p.; 

-Movimentação financeira com presentes: de R$28,47 milhões (2017) para R$21,76 milhões (2018) ->-23,59%; 

-Gasto médio com comemorações: de R$151,17 (2017) para R$145,14 (2018) -> -3,99%; 

-% comemorará: de 52,08% (2017) para 23,72% (2018) -> -28,35 p.p.; 

-Movimentação financeira com comemoração: de R$32,62 milhões (2017) para R$14,45 milhões (2018) -> - de 50%; 

 

 

4. TENDÊNCIAS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

 

 

Em Campo Grande, o dia dos namorados 

poderá movimentar R$36,21 milhões, desses 

60,09% destinados a gastos com presentes 

(R$21,76 milhões) e 39,91% a comemorações 

(R$14,45 milhões). 

Estima-se com isso, uma queda superior a 

20% na movimentação total de presentes com essa 

data comemorativa, em relação ao ano passado, 

motivada, principalmente, pela mudança 

comportamental da população. 

Isto porque, caiu significativamente o 

número de pessoas que comprarão presentes (-

16,97 p.p.) ou comemorarão o dia dos namorados 

(-28,35 p.p.), devido, principalmente, ao fato de 

não estarem em um relacionamento sério. E isso 

não se deve a aplicação de questionários 

concentrada na faixa etária mais jovem. Uma vez 

que, essa concentração também ocorreu em 2017 e 

corrobora com a estrutura da pirâmide etária 

estadual.  

Pode-se dizer nesse contexto, que o dia dos 

namorados de 2018 será de “estímulos aos 

cúpidos” e de maior romantismo para aqueles que 

estão namorando. 

 

 

 

 

 

 

 

Afinal, esses que estão namorando, em sua 

maioria comemorarão em restaurante e o 

escolherá em conformidade com o clima 

romântico. O gasto médio para tanto terá uma 

redução de quase 4%, na comparação ao ano 

anterior, passando de R$157,17 para R$145,14. 

Já os gastos com presentes, poderão deter 

também uma redução superior a 10%, ao registrar 

R$156,36 em 2017, contra R$140,04 em 2018.  

Mas, mesmo diante da projeção de queda, 

é possível contornar a situação, por envolver 

questões comportamentais? E quanto as 

comemorações, como torná-las mais românticas? 

Parece então, que os empresários para 

atraírem seus potenciais clientes precisarão 

investir e utilizarem sua criatividade para 

proporcionarem um clima mais romântico e de 

promoção de experiências e de cenários temáticos. 
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Quadro 2: Resumo comparativo dos resultados das intenções de consumo e de gastos com presentes do dia dos namorados. 

Itens 2018 2017 

% de pessoas que 

presentearão 

Gasto Médio R$ Movimentação 

total R$ 

% de pessoas que 

presentearão 

Gasto Médio R$ Movimentação 

total R$ 

Campo Grande 35,86% 140,04 21.756.612 52,83% 156,36 28.471.740 

Corumbá/Ladário/Bonito 48,33% 151,09 5.371.318 60,00% 159,39 5.974.387 

Dourados 45,00% 163,66 7.078.993 45,08% 163,96 7.184.478 

Ponta Porã 32,32% 153,97 2.076.720 32,82% 120,84 1.721.006 

Três Lagoas 50,38% 151,71 4.049.494 38,02% 166,32 3.428.369 

Total dos Municípios 

pesquisados 
40,56% 152,33 43.562.341 44,65% 155,91 46.264.698 

MS 40,56% 152,33 81.324.852 44,65% 155,91 87.720.691 

 

Fonte e elaboração: IPF/MS. Obs.: São apenas estimativas. 
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Itens 2018 2017 

% de pessoas que 

comemorarão 

Gasto Médio R$ Movimentação total 

R$ 

% de pessoas que 

comemorarão 

Gasto Médio R$ Movimentação total 

R$ 

Campo Grande 23,72% 145,14 14.448.996 52,08% 151,17 32.619.396 

Corumbá/Ladário/Bonito 49,44% 115,09 4.271.065 53,33% 97,11 3.371.258 

Dourados 41,05% 137,98 6.117.409 51,89% 140,74 7.141.712 

Ponta Porã 28,79% 137,38 1.588.409 35,38% 107,35 1.674.518 

Três Lagoas 49,25% 168,33 4.521.660 30,80% 135,00 2.402.395 

Total dos Municípios pesquisados 37,87% 141,13 30.947.541 43,76% 120,27 47.209.278 

MS 37,87% 141,13 69.481.841 43,76% 120,27 68.243.920 

 

Fonte e elaboração: IPF/MS. Obs.: São apenas estimativas. 

 

 


