
DIA DAS MÃES  
NO COMÉRCIO  
DE FORTALEZA



• O varejo aposta todas as fichas no Dia das Mães, 
comemorado neste ano no dia 9 de maio. É uma  
data de faturamento significativo, a segunda  
de maior peso para o setor, e ganha mais  
importância em meio às dificuldades trazidas  
com horário restrito para as lojas de Fortaleza  
e isolamento rígido ainda vigente nos fins  
de semana. 

• Encontrar alternativas para conquistar  
o cliente é o desafio. As lojas seguem buscando 
estratégias para minimizar as perdas que  
contabilizam desde 2020. Seja no ambiente físico  



ou digital, o momento é de lançar mão  
de criatividade para ser competitivo.

• A Fecomércio-CE e o Instituto de Pesquisa  
e Desenvolvimento do Ceará (IPDC) trazem  
a perspectiva do que será esse Dia das Mães.  
Foram captadas em nova pesquisa online  
respostas de 585 fortalezenses com idade igual  
ou acima de 18 anos. A amostra tem um nível  
de confiança de 95%.



QUEM VAI  
ÀS COMPRAS?
• Pouco mais da metade da população em 
Fortaleza pretende ir às compras (51,7%). 
Mas existe uma grande margem de 26%  
que não definiram se farão alguma compra 
e, pelo menos parte desse contingente,  
pode vir a se decidir pela aquisição de 
presentes. No grupo que não pretende 
comprar estão 22,3% dos entrevistados. 

• Em 2019, aqueles que manifestaram 
intenção de compra no Dia das Mães em 
Fortaleza chegou a 56,2%. 

• A variação no volume de vendas 
comparado entre a previsão para a data em 
2021 com a registrada em 2019 é negativa  
(- 12,4%), retratando as dificuldades 
vivenciadas pelas empresas do comércio  
e toda essa cadeia produtiva.



Sim 51,7

22,3

26

Talvez

Não

Você vai comprar algum produto para 
presentear em datas commorativas?
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FATURAMENTO 
PROJETADO
• Ainda assim, em termos de faturamento,  
a Confederação Nacional do Comércio (CNC)  
projeta um volume de R$ 370 milhões para  
o Ceará. A previsão representa o segundo melhor 
resultado do Nordeste, perdendo apenas para  
a Bahia, com R$ 470 milhões. 

• Logo atrás do Ceará vem Pernambuco, com  
R$ 350 milhões. Os demais estados da região não 
figuram em separado neste levantamento.
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resultado do Nordeste, perdendo apenas para a Bahia, com R$ 
470 milhões.  

- Logo atrás do Ceará vem Pernambuco, com R$ 350 milhões. Os 
demais estados da região não figuram em separado neste 
levantamento.  
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- Em todo o Brasil, a projeção é de R$ 12 bilhões em vendas 
convertidas para a data. Mas serão resultados atípicos, diante dos 
efeitos negativos da pandemia de Covid19, que traz impactos não 
só no comércio de bens e serviços, mas também no turismo.  

 

- Neste contexto pesam o cenário de desemprego recorde e 
pressão sobre os preços. O auxílio emergencial menor também 



• Em todo o Brasil, a projeção é de R$ 12 bilhões em 
vendas convertidas para a data. Mas serão resultados 
atípicos, diante dos efeitos negativos da pandemia  
de Covid19, que traz impactos não só no comércio  
de bens e serviços, mas também no turismo.

• Neste contexto pesam o cenário de desemprego 
recorde e pressão sobre os preços. O auxílio 
emergencial menor também não tende a contribuir 
no impacto positivo, fazendo face apenas a uma 
parcela de despesas básicas.



• Entretanto, caso se confirme a previsão, a data  
em âmbito nacional será melhor que a de 2020, 
quando foram movimentados R$ 8,26 bilhões.  
O melhor Dia das Mães da série ocorreu em 2014, 
com giro de R$ 14,06 bilhões no País.

• Neste ano, as empresas já acumulam perdas 
advindas de 2020. O esforço se mantém em 
adaptação, como forma de sobrevivência  
dos negócios.
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- Entretanto, caso se confirme a previsão, a data em âmbito 
nacional será melhor que a de 2020, quando foram movimentados 
R$ 8,26 bilhões. O melhor Dia das Mães da série ocorreu em 2014, 
com giro de R$ 14,06 bilhões no País. 

- Neste ano, as empresas já acumulam perdas advindas de 2020. 
O esforço se mantém em adaptação, como forma de 
sobrevivência dos negócios. 
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Itens mais buscados 
 

- O Dia das Mães sempre abre um leque de possibilidades com 
compras em vários segmentos. Mas, tradicionalmente o ramo de 



ITENS MAIS  
BUSCADOS
• O Dia das Mães sempre abre um leque de 
possibilidades com compras em vários segmentos. 
Mas, tradicionalmente o ramo de Vestuário  
e Acessórios em Fortaleza responde pela maior  
fatia das vendas (38,5%).

• Em seguida, aparecem Perfumaria e Cosméticos 
(30%); Chocolates, Bombons e Trufas (19,6%); Flores 
(14,6%); Sapatos, Calçados, Cintos e Bolsas (12,3%).  
Os Celulares, Smartphones e Tablets figuram com 
8,1% da pretensão de compra.
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Vestuário e Acessórios em Fortaleza responde pela maior fatia das 
vendas (38,5%).  

 

- Em seguida, aparecem Perfumaria e Cosméticos (30%); 
Chocolates, Bombons e Trufas (19,6%); Flores (14,6%); Sapatos, 
Calçados, Cintos e Bolsas (12,3%). Os Celulares, Smartphones e 
Tablets figuram com 8,1% da pretensão de compra. 
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Mais de um presente 
 

- Embora predomine a intenção de adquirir  um presente 
perfazendo 52,3%, há quem pretenda comprar dois (27,4%) , três 
(10,1%), quatro (2,7%) e até cinco ou mais (7,5%), como forma de 

Quais são os produtos que você vai comprar para presentear? 
Valores em %



MAIS DE UM 
PRESENTE
• Embora predomine a intenção de adquirir um 
presente perfazendo 52,3%, há quem pretenda 
comprar dois (27,4%), três (10,1%), quatro (2,7%)  
e até cinco ou mais (7,5%), como forma de 
homenagear não só a própria mãe, mas a sogra, 
outras familiares e amigas.

• É significativo o percentual de fortalezenses que 
pretende comemorar a data de alguma forma 
(60,4%). Por outro lado, há os que disseram que  
não sabem (19,9%) e 19,7% não pretendem celebrar.
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Você pretende comemorar essa data? 
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ONDE  
COMEMORAR
• Tradicionalmente uma data em que se comemora 
em família e ainda com a recomendação atual  
de ficar em casa, o Dia das Mães de 2021 deverá ser 
nas próprias residências ou na de parentes
para a maioria dos fortalezenses (93,2%). Outros 
11,2% planejam ir a restaurantes e 8,6% ao shopping.
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de 2021 deverá ser nas próprias residências ou na de parentes 
para a maioria dos fortalezenses (93,2%). Outros 11,2% planejam 
ir a restaurantes e 8,6% ao shopping. 
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O quanto será gasto 
 

- Com o bolso mais apertado, a maioria dos que decidiram ir às 
compras, gastando com presentes ou confraternização irá 
desembolsar entre R$ 51 e R$ 100 (31,1%). O maior desembolso 
mencionado supera os R$ 400, para 19,5%. Até R$ 50 será o gasto 
máximo pretendido no caso de 18,8%. 

Onde você pretende comemorar essa data? 
Valores em %



O QUANTO 
SERÁ GASTO?
• Com o bolso mais apertado, a maioria  
dos que decidiram ir às compras, gastando 
com presentes ou confraternização irá
desembolsar entre R$ 51 e R$ 100 (31,1%).  
O maior desembolso mencionado supera  
os R$ 400, para 19,5%. Até R$ 50 será  
o gasto máximo pretendido no caso  
de 18,8%

• Em 2021, o ticket médio considerando 
todas as faixas de gastos será de R$ 246.  
Em 2019, este valor chegou a R$ 258. 
Portanto, haverá menos consumidores 
dispostos a comprar e também gastando 
menos neste ano.
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- Em 2021, o ticket médio considerando todas as faixas de gastos 
será de R$ 246. Em 2019, este valor chegou a R$ 258. Portanto, 
haverá menos consumidores dispostos a comprar e também 
gastando menos neste ano. 

GRÁFICO 07  

GRÁFICO 08 

 

Quanto você pretende gastar com confraternização/presentes 
nessa data comemorativa? 
Valores em %



- Em 2021, o ticket médio considerando todas as faixas de gastos 
será de R$ 246. Em 2019, este valor chegou a R$ 258. Portanto, 
haverá menos consumidores dispostos a comprar e também 
gastando menos neste ano. 
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LOCAL ESCOLHIDO 
PARA COMPRAR
• O apelo às compras promovido pelos 
shoppings, garantindo maior conforto, 
segurança e facilidades, inclusive  
no ambiente digital, se mostra mais efetivo  
na escolha de onde comprar. Esses
estabelecimentos lideram com 58,3%  
das intenções.

• As lojas de ruas, bairros e galerias figuram 
em seguida (22%) e a internet já aparece 
com força com 19,3%, ganhando inclusive 
dos supermercados e hipermercados (13,3%). 
O comércio informal no Centro/camelôs 
surge com 3,1% das opções.
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Local escolhido para comprar 
 

- O apelo às compras promovido pelos shoppings, garantindo 
maior conforto, segurança e facilidades, inclusive no ambiente 
digital, se mostra mais efetivo na escolha de onde comprar. Esses 
estabelecimentos lideram com 58,3% das intenções.  

- As lojas de ruas, bairros e galerias figuram em seguida (22%) e a 
internet já aparece com força com 19,3%, ganhando inclusive dos 
supermercados e hipermercados (13,3%). O comércio informal no 
Centro/camelôs surge com 3,1% das opções. 
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Onde você pretende realizar suas compras? 
Valores em %



FORMA  
DE PAGAMENTO
• O dinheiro de plástico prevalece como modalidade 
de pagamento nas compras e no Dia das Mães não 
será diferente, sendo a escolha de 67,9% dos que 
irão adquirir algum produto. Mas parte significativa 
prefere pagar à vista no débito (27%) ou com dinheiro 
vivo (17%). O crediário/carnê resiste com 0,7%  
e 0,4% ainda utilizarão o cheque pré-datado.



Forma de pagamento 
 

- O dinheiro de plástico prevalece como modalidade de 
pagamento nas compras e no Dia das Mães não será diferente 
sendo a escolha de 67,9% dos que irão adquirir algum produto. 
Mas parte significativa prefere pagar à vista no débito (27%) ou 
com dinheiro vivo (17%). O crediário/carnê resiste com 0,7% e 
0,4% ainda utilizarão o cheque pré-datado. 
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GRÁFICO 10
Quais as formas de pagamento que você pretende utilizar  
nas compras nessa data comemorativa? 
Valores em %



ESTRATÉGIA QUE 
AJUDA A VENDER
• Muitas vezes a estratégia do lojista pode 
ser a diferença na decisão de compra.  
As promoções comprovadamente  
alavancam as vendas e são elas, para  
53,9%, que devem puxar e influenciar 
a escolha de onde gastar nesta data 
comemorativa.

• Também decisivos, os preços  
competitivos definem a aquisição para 
46,7%. E, em terceiro lugar, a qualidade  
tem maior peso (42,7%).



• Mas há ainda outros aspectos que  
devem ser considerados pelos 
empreendedores na hora de cativar  
o consumidor. A recepção dos vendedores 
é fundamental para 27,1% dos fortalezenses. 
Outros 26,8% já saem de casa com  
o estabelecimento onde irão comprar
definido.

• Outros aspectos que chamam atenção 
da clientela são: a variedade de produtos 
(19,5%), vitrines bem cuidadas (13%)  
e a aparência dos vendedores,  
que é levada em conta por 4,9%  
dos consumidores.
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Melhor dia para ir às compras 
 

- Para a maioria o melhor dia de comprar o presente das mães não 
é definido (47,4%), mas o sábado é o mais citado nas escolhas 
(23,1%). Isso representa mais um desafio para os comerciantes, 
neste momento, já que na data só estão operando serviços 
essenciais. 

 

- A sexta-feira é a opção de dia para comprar para 13,4%. 
Portanto, muitos tendem a migrar para este dia. A quarta-feira 
também é considerado um bom dia para adquirir os presentes 
para muitos (12,3%).  

 

GRÁFICO 11
Quais fatores infuenciariam a entrar em uma loja e realizar  
uma compra? 
Valores em %



MELHOR DIA PARA 
IR ÀS COMPRAS
• Para a maioria o melhor dia de comprar  
o presente das mães não é definido  
(47,4%), mas o sábado é o mais citado  
nas escolhas (23,1%). Isso representa  
mais um desafio para os comerciantes, 
neste momento, já que na data  
só estão operando serviços
essenciais.

• A sexta-feira é a opção de dia para 
comprar para 13,4%. Portanto, muitos 
tendem a migrar para este dia.  
A quarta-feira também é considerado  
um bom dia para adquirir os presentes
para muitos (12,3%). 
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PANORAMA ADICIONAL 

 

A força do e-commerce 
 

- O Dia das Mães  é mais um momento para investir no digital. Esta 
forma de relacionamento com o consumidor mostra que está 
consolidada no hábito de consumo dos brasileiros, uma aposta 
sem volta. 

GRÁFICO 12
Em que dias da semana você pretende realizar suas compras para 
essa data comemorativa?? 
Valores em %



A FORÇA  
DO ECOMMERCE
• O Dia das Mães é mais um momento  
para investir no digital. Esta forma 
de relacionamento com o consumidor 
mostra que está consolidada no hábito 
de consumo dos brasileiros, uma aposta
sem volta.

• As compras via e-commerce faturaram  
R$ 35,2 bilhões no primeiro trimestre de 
2021, cifra que representa alta de 72,2%
relação a igual período do ano passado,  
de acordo com a Neotrust/Compre&Confie. 

PANORAMA ADICIONAL



• Este volume de receita é resultado de um  
maior volume de compras de janeiro a março.  
Neste período foram realizados 78,5
milhões de pedidos no e-commerce, incremento  
de 57,4% no comparativo com igual período  
de 2020.

• Além de comprar mais online, os brasileiros  
também estão gastando mais através no comércio  
digital e se sentindo mais seguros, bem como  
cada vez mais familiarizados com essa tendência.  
Com valor médio de R$ 447,9 por compra,  
o tíquete médio cresceu 9,4%. 




