
Intenção de compras do cliente aumenta para o Dia das Mães 
  
Aumentou o número de consumidores que planejam gastar mais com presentes para o Dia das 
Mães neste ano em relação ao que gastaram para a mesma data no ano passado. Pelo menos 
é o que mostra o quesito especial "Dia das Mães", levantamento feito com base nas respostas 
da Sondagem das Expectativas do Consumidor de abril, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
 
Segundo a análise, 14% dos entrevistados planejam gastar mais com o presente este ano do 
que gastaram no ano passado. Em 2007, em relação ao ano anterior, esse percentual 
correspondia a 10,1% dos entrevistados. 
 
De acordo com a análise, 28% dos consumidores pesquisados planejam gastar menos com 
presente para as mães neste ano, ante 30,6% registrados nessa data em 2007. Na análise por 
faixa de renda, as famílias com rendimento entre R$ 4.800 e R$ 9.600 são as que têm o maior 
percentual (de 17%) entre as que planejam gastar mais com presentes nessa data este ano. 
 
Confiança 
Apesar do otimismo para presentear as mães, a confiança do consumidor brasileiro caiu entre 
março e abril, segundo a FGV. O Índice de Confiança do Consumidor, divulgado ontem, teve 
uma redução de 7% no período, passando de 120,8 pontos para 112,4 pontos. Na comparação 
com abril do ano passado, houve alta de 6,3% no Índice de Confiança do Consumidor. 
 
A avaliação sobre a situação da economia brasileira também piorou, com queda de 5,9% no 
Índice da Situação Atual. A parcela de brasileiros que acreditam menos no futuro nos próximos 
meses caiu mais ainda em abril, percebida através da redução de 7,5% no Índice de 
Expectativas. 
 
Os consumidores também consideram piores as condições econômicas das cidades em que 
vivem. A parcela dos que acham que a situação da economia local é boa passou de 19%, em 
março, para 15,5% em abril. A pesquisa também apontou que as pessoas pretendem ser mais 
cautelosas nas compras de bens duráveis. A porcentagem dos que disseram que querem 
gastar mais nos próximos meses caiu quase pela metade, de 24,4% para 12,7%. Já a dos que 
querem gastar menos aumentou de 19,8% para 24,1%. 
 
A Sondagem de Expectativas do Consumidor é feita com base em uma amostra de mais de 2 
mil residências em sete das principais capitais brasileiras. 
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