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vação de dar um bom presente é superar o 

presente dado pelos irmãos. E 64,4% dis

seram que o intuito é fazer com que a mãe 

se sinta importante, melhor que outras, 

mais poderosa e especial. 

Como é de reputação do brasileiro, o estudo 

mostrou que 88% deixam para a última hora 

a compra do presente, até no próprio dia da 

comemoração. Além disso, é a data mais 

abrangente na hora de presentear. "Se pre

senteia a própria mãe e outras conhecidas. 

Além de esposas, sogras e mulheres da fa

mília. É uma maior distribuição de presen

tes" explica Luana. Os brasileiros também 

são os que mais gastam para deixar a mãe 

feliz, 57% dão presentes entre R$ 40 e R$ 120, 

e 50,2% levam em consideração o gosto da 

presenteada ao escolher o presente. 

O estudo mostrou ainda os locais onde 

as pessoas realizam suas compras: no 

Brasil, em função da pressa e comodida

de, 58% recorrem ao shopping. Entre os 

presentes, 38% optam por itens de ves

tuário, como roupas, bolsas e sapatos, 

seguidos de um almoço ou jantar (22%), 

flores (22%), perfume (20%), joia (14%), 

eletrodomésticos (12%), vale-presente 

(12%), viagem (11%), algo feito pelo pró

prio filho ou cônjuge (10%), celular ou 

smartphone (10%), tablet (7%), vale para 

salão de beleza ou SPA (7%) e caixa de 

chocolate (6%). 

Na busca pelo presente 26% dizem ser 

influenciado pelas vitrines das lojas, 

índice igual quando a influência vem 

da internet e redes sociais. Do lado das 

mães, embora 47% admitam esperar 

receber algum presente, 81% dos con

sumidores que as presenteiam acredi

tam que se elas pudessem fazer o que 

quisessem com o mesmo dinheiro gasto 

na lembrança, ajudariam um parente ou 

irmão. Se fosse para as mães escolherem 

como celebrariam a data, 38% optariam 

por fazer algo em casa, como um chur

rasco ou almoço, e 30% escolheriam al

moçar fora de casa com toda a família. 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 746, p. 52-53, maio 2013.




