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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA 

 

PESQUISA ACIPI DE INTENÇÃO DE COMPRAS – DIA DAS MÃES 2010 

22/04/2010 

 

A Pesquisa ACIPI de Intenção de Compras – DIA DAS MÃES 2010 foi realizada de 12 a 

15 de abril, sendo aplicados 715 questionários no município de Piracicaba, nos 

bairros a saber: Centro, Paulista/Pauliceia, Vila Rezende, Piracicamirim, Dois 

Córregos, Morumbi, Santa Teresinha, e Shopping Center Piracicaba. 

 

Caracterização 

A população amostrada é composta por 51,98% de homens e 48,02% de 

mulheres. 

 

Em sua maioria, 94,99% da população pesquisada, é residente no município de 

Piracicaba e 5,01% domiciliada em outras cidades, como São Pedro, Rio Claro, 

Capivari, Águas de São Pedro, Rio das Pedras, Cerquilho, Cosmópolis, Cordeirópolis e  

Charqueada. 

 

Resultados 

Quando questionados sobre a intenção de compras para o Dia das Mães, 53,01% dos 

entrevistados respondeu “sim”, enquanto que 46,99% afirmou que não pretende 

presentear nesta data.  

 

Tabela – Intenção de compras 

Descrição % 

Sim  53,01% 

Não 46,99% 
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Dentre os entrevistados com intenção de presentear, a maioria, 44,85% afirmou que 

pretende gastar até R$ 50,00. Os consumidores que pretendem gastar de R$ 51,00 

a R$ 100,00 representam 33,77% dos entrevistados, seguido daqueles que 

afirmaram gastar de R$ 101,00 a R$ 200,00, 12,14%.  

A faixa de valores de R$ 201,00 a R$ 400,00 corresponde a 7,12%, e 2,11% 

gastará acima de R$ 400,00 com presentes para a data.  

 

Tabela – Faixa de valores 

Descrição       

Até R$ 50,00  44,85% 

De 51,00 a R$ 100,00 33,77% 
De 101,00 a R$ 200,00 12,14% 

De R$ 201,00 a R$ 400,00 7,12% 

Acima de R$ 400,00 2,11% 

 

O que pretendem comprar 

Quando questionados sobre os presentes, os mais destacados foram: roupas, 

eletroeletrônicos, calçados, perfumes, flores, acessórios da moda, joias, relógios, 

presentes em geral, cestas de café-da-manhã, entre outros. 

 

Pagamentos 

Quanto ao prazo de pagamento, 70,71% afirmou que opta por pagar à vista. Já 

29,29% dos entrevistados prefere o pagamento a prazo.  

 

Tabela – Pagamento à vista 

Descrição  

Dinheiro  85,45% 

Cartão 12,31% 

Cheque 1,49% 
NR (Não responderam) 0,75% 

  

 

Tabela – Pagamento a prazo 

Descrição  

Cartão  61,26% 

Cheque/crediário 38,74% 
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Pesquisam antes de comprar 

Dos entrevistados, 74,93% afirmaram que pesquisam antes de comprar; 

21,90% declararam que não pesquisam; e 3,17% não responderam.  

 

Da amostragem dos entrevistados que afirmaram que pesquisam antes de comprar, 

50,35% são do sexo masculino e 49,65% são do sexo feminino. 

 

Pessoas que pretendem comprar e presentear 

A pesquisa, também, aferiu a porcentagem de pessoas que, além de presentear no 

Dia das Mães, irão comprar algo para uso pessoal ou para a casa. Nesse quesito, 

34,04% dos entrevistados afirmaram que, além de presentear as mães, irão 

comprar algo, enquanto 65,96% apenas presentearão as mães. 

 

Tabela – Pessoas pretendem comprar e presentear 

Descrição  

Sim  34,04% 

Não 65,96% 

  

 

Pessoas que, apenas, irão comprar algo para uso pessoal 

A pesquisa apurou, ainda, a quantidade de pessoas que não pretendem presentear 

no  Dia das Mães, porém pretendem comprar algo de uso pessoal ou para a casa. 

Dos entrevistados, 25,45% afirmaram que irão comprar algo, e 74,55% não 

pretendem comprar. 

 

Tabela – Pessoas que apenas irão comprar algo 

Descrição  

Não  74,55% 
Sim 25,45% 

  

 


