
Ibope: seis em cada dez consumidores fazem compras aos domingos e feriados 
 
O consumidor brasileiro, seja por falta de tempo ou por buscar maior conforto e tranquilidade, 
prefere os domingos e feriados para fazer suas compras.  
 
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ibope, encomendada pelas Associações Brasileira e 
Paulista de Supermercados (Abras/Apas) e Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), 
59% dos consumidores fazem suas compras nestes dias. 
 
Para 66% dos entrevistados, o motivo principal é a falta de tempo. Outros 33% disseram que o 
conforto e a tranqüilidade também são fatores que contam nesta decisão. Ainda de acordo com o 
levantamento, 67% dos entrevistados acreditam que a abertura dos shoppings e lojas aos 
domingos e feriados é de extrema importância. 
 
A pesquisa foi realizada com 2.100 pessoas, em sete capitais do Brasil: São Paulo, Curitiba, Rio de 
Janeiro, Recife, Salvador, Brasília e Belo Horizonte. 
 
De acordo com os resultados, os consumidores de Curitiba lideram o ranking da preferência pelas 
compras aos domingos e feriados, com aprovação de 73%. Em seguida aparece o Rio de Janeiro 
(65%), Brasília (65%) e São Paulo (61%). 
 
Resultado será apresentado ao Governador de SP 
O resultado da pesquisa será apresentado ao governador Geraldo Alckmin para que ele mantenha 
o veto ao Projeto de Lei nº 139/2003, de autoria do deputado Vicente Cândido (PT), que proíbe o 
funcionamento de lojas de departamento, materiais de construção e supermercados aos domingos 
e feriados. 
 
Para o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, o comércio depende dos consumidores que precisam 
de facilidades para comprar. "Os deputados precisam deixar o comércio trabalhar porque só assim 
recolhemos impostos e impulsionamos o avanço da economia", esclareceu. 
 
Sahyoun destacou também que não existe nenhuma irregularidade trabalhista com a abertura do 
comércio aos domingos e feriados, uma vez que os acordos com sindicatos têm respeitado o 
revezamento de equipe, pagamento das horas extras, vales-transporte e de refeição, além da 
comissão por estes dias trabalhados a mais. 
 
Projeto pode gerar desemprego, diz ACSP 
 
Temendo o aumento do desemprego caso o projeto fosse aprovado, a Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) já havia encaminhado um ofício ao governador paulista, solicitando o veto ao 
projeto. 
 
Para o presidente da Apas, Sussumu Honda, a medida pode prejudicar tanto as grandes redes, já 
que o texto do projeto proíbe a abertura de lojas com mais de três unidades aos domingos e 
feriados, quanto os próprios consumidores. 
 
O deputado Orlando Morando (PSDB) acredita que o veto do projeto não será contestado pelos 
parlamentares, já que "dificilmente a Assembléia Legislativa contesta alguma posição do 
governador". O parlamentar completa lembrando que o domingo representa o segundo melhor dia 
de vendas na semana para o varejo. 
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